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Передмова

У цій книжці я звертаюся до ідей, найвидатні- 
ше викладених у двох дуже важливих працях 
з економіки й політичної економії: «Капіталізм 
і свобода» («Capitalism and Freedom») Мільтона 
Фрідмана і «Про свободу» («On Liberty») Джона 
Стюарта Мілля (і по-новому розвиваю їх). Мілль 
виділяє фундаментальні риси ухвалення поста
нов через уряд, указуючи, що принцип біль
шості накладає обмеження на індивідів, не
згодних із колективним вибором. Мою свободу 
обмежено в тому розумінні, що доступний для 
мене як громадянина вибір залежить від уподо
бань інших. Якщо більшість хоче, щоб магази
ни з продажу алкогольних напоїв були закриті 
в неділю, тоді як я бажав би, щоб вони в неділю 
були відкриті, моя свобода обмежується фак
том, що цей вибір зроблено колективно. Якщо 
я бажаю зелених сорочок, але колектив, що ви
робляє сорочки, скорившись поглядам більшос
ті, виготовляє тільки червоні, тоді мою свободу 
у виборі кольору сорочки обмежено.

Фрідман погоджується, що розподіл через 
колективний вибір сприяє тиранії більшості, 
і подає докази, що коли розподіл здійснюють 
через ринок, а не колективний вибір, окремі 
особи одержують те, чого вони бажають, а не те, 
скажімо, чого хоче більшість. Фрідман обстоює
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Передмова

жорстку дихотомію між ринком і колективним 
вибором. Ринок дає «свободу», бо дає людям до
ступ до товарів, які можуть задовольнити їхні 
смаки, незалежно від того, чого хочуть інші. 
На цій основі Фрідман переконує, що суспіль
ство має дозволити ринку вирішувати якомога 
більше питань, щоб запобігти явищам, які по
дібні до тиранії більшості.

Коли я був студентом, я читав із великим за
цікавленням і «Капіталізм і свободу», і «Про сво
боду». Книжка «Капіталізм і свобода» надихала 
мене тим, що доставка товарів від підприємства 
до споживача через ринок не тільки доречна, а й 
сприяє свободі, і цей результат набагато кращий 
за ниці матеріальної потреби. Я часто заявляв на
строєним скептично знайомим, що «Капіталізм 
і свободу» читатимуть ще багато сторіч.

Я й дотепер вважаю книжку Фрідмана за не
тлінний внесок, але понад десятиліття я був 
економістом-емпіриком і вивчав функціону
вання реальних ринків. У ході мого досліджен
ня я виявив (дедалі більшу) кількість контек
стів, у яких можливість вибору для споживачів 
(насправді і їхня задоволеність як споживачів) 
залежить від уподобань інших людей. Зокрема, 
на ринках, де сталість цін є суттєвою, а уподо
бання споживачів різних груп різняться між 
собою, окремі індивіди знаходять більший ви
бір (а отже, і більше задоволення), коли більше 
людей поділяють їхні уподобання. Тобто я за
фіксував явище, аналогічне тиранії більшості 
на ринку. Ці знахідки перебували в разючій су
перечності з уявленням, що ринку не властиві 
неприємні риси колективного вибору.
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Моя мета у цій праці не зовсім є прагненням 
довести, що Фрідман помилявся. Тією мірою, 
якою Фрідман доводить, що капіталізм дозволяє 
краще пристосовувати можливості споживан
ня до різноманітних уподобань, ніж, скажімо, 
комуністична система з керованою державою 
промисловістю, він, безумовно, мав рацію. Моя 
мета полягає в доведенні, що Фрідманова ди
хотомія між ринками й колективним вибором 
не має слушності. За певних простих обставин, 
які домінують на багатьох ринках, те, що я при
дбаю, залежить від того, скільки інших людей 
теж бажають цього. Ринковий розподіл поділяє 
багато рис розподілу через колективний ви
бір. Ця знахідка, становлячи головну ідею цієї 
книжки, підточує частину міркувань, що ри
нок може вирішувати цілу низку питань.

Коли я вперше починав розмови про ці ідеї на 
семінарах наприкінці 1990-х, один видатний 
економіст сказав мені: «Це цікаво. Але чому 
ви не турбуєтесь про те, що праві робитимуть 
з цими висновками?» Цей економіст, напевне, 
непокоївся, що консерватори побачать в цих 
результатах аргумент на користь сегрегації на
селення. Наприклад, групи афроамериканців 
можуть виробляти товари більш привабливі 
для негрів, полегшивши тиск на політику, що 
сприяє широкому розселенню представників 
меншин. Тиждень потому інший видатний 
економіст виявив не менш гостру, але проти
лежну реакцію, вважаючи ідею «цікавою», але 
стурбувався тим, «що ліві будуть робити з та
кими висновками». Цей економіст, мабуть, не
покоївся, що активісти побачать аргумент на



Передмова

користь субсидування товарів, спрямованих 
на меншини та інші малі групи споживачів. 
Докучаючи людям усього ідеологічного спектра, 
я утвердився в почутті, що відкрив щось нове. 
Ця книжка—результат мого відкриття.

Ця книжка—продукт десятирічної праці, яку 
я часто виконував разом зі студентами та коле
гами, і я безкінечно вдячний їм. Серед співро
бітників, які допомагали мені—Стів Беррі, Ліза 
Джордж, Фелікс Оберхольцер-Гі, Пітер Сігельман 
і Тодд Сінаї. Багато мені допомогли коментарі 
та критичні відгуки до цієї книжки, які я одер
жав від Майка Аронсона, мого редактора з видав
ництва «Harvard University Press», а також від Мері 
Беннер, Стіва Беррі, Мата Кана, Джефа Мільйо, 
Фіони Скотт-Мортон, Ашера Вальдфогеля та двох 
анонімних референтів.

Я вдячний інтелектуальній атмосфері 
Вортонського коледжу, де я був вільний викону
вати мої емпіричні прикладні економічні до
слідження, що великою мірою спираються на 
реальні факти. Я вдячний також факультетові 
маркетингу цього закладу за гостинність під 
час моєї відпустки восени 2005 р., коли я закін
чував чернетку цього рукопису.

Ця книжка присвячена трьом групам осіб, що 
відігравали провідну роль у Моєму житті та моїй 
праці: дружині, Мері Беннер, кваліфікованому 
вченому, яка підтримувала цей проект із само
го початку; батькові Мелвіну та матері Гертруді, 
чия підтримка зробила мене чутливим до зане
покоєння і турбот меншин; і моїм дітям, Ганні 
та Сарі, що надихали мене кожного дня.
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Вступ

Суспільствам доводиться ухвалювати поста
нови про матеріальні питання, як-от що ви
робляти і хто це придбає. Взагалі кажучи, ці 
постанови можна ухвалювати або через полі
тичні процеси, скажімо, голосування, або че
рез добровільні угоди між окремими особами 
на ринку. Вибір, зроблений способом голосу
вання, має наслідком закони, які стосуються 
кожного. Хоч яку постанову ухвалить група, 
кожен повинен підкоритися. Закони мають 
певні вади, які можна проілюструвати, звер
нувшись до уявного зібрання міських громадян. 
Чи бути міський площі дитячим майданчиком 
або торговельним пасажем? Можливий тільки 
один результат: площа не може одночасно бути 
і майданчиком, і універмагом. Припустімо, що 
55% громадян бажають перетворити площу на 
торговельний пасаж. Через три години після 
палких промов батьків-матерів малих дітей, 
які хочуть, щоб площу перетворили в дитячий 
майданчик, і покупців, що бажають на площі 
торговельного пасажу, відбувається голосуван
ня. Перемагає торговельний пасаж. 55% тих, 
що голосували, повертаються додому щасливі, 
тоді як інші 45% ідуть додому незадоволеними. 
За урядування більшості виграє більшість, тоді 
як ті, що опинилися у меншості, програють. 
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Вступ

Це приклад того, що в XIX ст. англійський по
літичний філософ Джон Стюарт Мілль назвав 
«тиранією більшості». У певних питаннях—за
конність абортів, скільки треба витрачати на 
національну оборону —суспільство має дати 
єдину відповідь. Якщо не всі люди згодні, від
повідь декого засмутить, і тоді буде тиранія 
більшості.

У наш час переважає думка, що ринок суттє
во відрізняється від уряду, і при тому перевер
шує його як засіб розподілу. Ринок розглядають 
як засіб запобігання тиранії більшості, бо на 
ринку кожна особа може самостійно вирішува
ти, чого вона бажає. У своїй важливій книжці 
«Капіталізм і свобода» (1962 р.) Мільтон Фрідман 
дійшов такого висновку: «Характерною рисою 
дій через політичні канали є те, що вони мають 
тенденцію вимагати значної узгодженості чи 
примушувати до неї. З другого боку, суттєвою 
перевагою ринку є те, що він допускає велику 
різноманітність. Мовою політики —це система 
пропорційного представництва. Кожна особа 
може, так би мовити, голосувати за колір крават
ки, яку вона хоче та придбає; вона не повинна 
дивитися, якого кольору бажає більшість, а якщо 
вона в меншості, то повинна скоритися» (с. 15).

Твердження, що «кожна людина може ... голо
сувати за колір краватки, який їй подобається, 
та придбати її», варто повторити. Це, власне, 
твердження, мовляв, те, що пропонують мені 
на ринку, залежить тільки від моїх уподобань 
і більш ні від чого. Це пояснення роками було 
непереборним аргументом, що підтримував 
заклики «дозвольте ринку вирішувати» широке 
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розмаїття питань і сприяв переходу постанов 
про розподіл із плутаної політичної сфери, де 
вподобання інших перешкоджають моєму ви
бору, у царину чистої економіки. Але чи справ
ді ринок звільняє споживачів від уподобань їх
ніх ближніх? Чи справді він уникає проблем, 
близьких до тиранії більшості й характерних 
для розподілу через уряд?

Цей довгий приклад порушує певні питан
ня. Спробуйте подорожувати США з одним 
лише автомобільним радіоприймачем для 
розваг. У віддалених місцях можна взагалі не 
зловити жодної радіостанції. Коли ви будете 
проїжджати повз маленькі міста, можливо, по
щастить зловити кілька станцій, мабуть, одну, 
що передає музику кантрі, а другу, що тран
слює «пекельний вогонь» релігійних програм. 
Вивчаючи шкалу радіоприймача під час пере
їзду через велике місто з населенням один міль
йон жителів, ви піймаєте двадцять або двад
цять п’ять радіомовних станцій, що передають 
приблизно п’ятнадцять програм різних форма
тів, зокрема 40 найпопулярніших пісень, давні 
пісні, сучасні пісні, класичний рок, альтерна
тивний рок і, можливо, джаз і класичну музи
ку. Коли ви дістанетеся до Нью-Йорка або Лос- 
Анджелеса, ви зможете зловити до п’ятдесяти 
різноманітних радіостанцій. Одне слово, біль
ші ринки підтримують більшу кількість — 
і загалом більше розмаїття —товарів. Більша 
кількість людей знайдуть більшу можливість 
вибрати щось привабливе для себе, коли запро
поновано більше товарів і послуг. У цьому ро
зумінні люди сприяють одне одному на ринку, 
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Вступ

допомагаючи зробити прибутковими, а отже, 
й доступними додаткові товари. Проте зрозумі
ло, що на цьому ринку, як і під час голосуван
ня, самі мої вподобання не визначають того, що 
є доступним для мене на цьому ринку.

Однак справа складніша, ніж просте твер
дження «що більше, то краще». Припустімо, ви 
віддаєте перевагу радіопередачам іспанською 
мовою. Перебуваючи десь далеко, ви не має
те жодного варіанта вибору —ані англійсько
го, ані іспанського. Подорожуючи країною, ви 
знайдете іспаномовні програми в більшості 
великих міських агломерацій, але найбіль
ше іспанських програм можна буде зловити 
аж ніяк не в найбільших урбаністичних цен
трах. Радше ви знайдете найбільше розма
їття іспаномовних станцій у міських зонах 
із найчисленнішим іспаномовним населен
ням. Наприклад, Макален-Браунсвіль у Техасі 
з населенням 650 ооо ос. 1997 р. мав сімнад
цять місцевих радіостанцій, вісім з яких вели 
мовлення іспанською мовою. Натомість міська 
агломерація Талса в штаті Оклахома, приблиз
но рівна за розміром, мала загалом двадцять 
одну радіостанцію, що всі вели передачі ан
глійською мовою. Це порівняння доводить, що 
ваше задоволення як споживача залежить не 
просто від розміру ринку, а конкретно ще й від 
кількості людей, які поділяють ваші вподобан
ня. Я називаю це феноменом «хто кому сприяє». 
Роблячи вигідним для фірм пропонувати біль
ше іспаномовних станцій, одні іспанці дають 
вигоду іншим іспанцям. Проте в цьому при
кладі вони не конче сприяють англомовним 
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жителям, а англомовні жителі не конче спри
яють їм.

Ці прості приклади ставлять під сумнів при
пущення про гостру відмінність між ринком 
і колективним вибором. Можливості радіослу
хачів вибрати радіостанції на шкалі радіоприй
мача і їхнє задоволення цими можливостями 
залежать не тільки від їхніх уподобань, а й від 
переваги їхніх уподобань на потенційному 
ринку. Ви знайдете товари, що вам підходять, 
тільки тоді, коли достатньо багато інших покуп
ців також бажають їх купити. Якщо ви один або 
майже один у своєму бажанні придбати якийсь 
товар, він не з’явиться на ринку. Цей ринковий 
механізм є м’якою аналогією добре відомої ти
ранії більшості на виборах.

Феномен «хто кому сприяє» в жодному разі не 
обмежується ринком радіомовлення. Додаймо 
сюди подорожі країною. Припустімо, ви полю
бляєте афганську їжу, а ваш супутник любить 
гамбургери. Оскільки багато американців лю
блять гамбургери, ваш друг знайде привабли
вий вибір усюди, де є достатня концентрація на
селення, що полюбляє їсти в ресторані. Навпаки, 
пропозицію афганських страв ви знайдете лише 
у великих містах, бо такі міста—єдині осеред
ки з достатньою кількістю любителів афганської 
їжі, щоб зробити афганські ресторани прибут
ковими. Ваш друг завжди знайде можливість 
поїсти в обідній час, тоді як ви—набагато рід
ше. Поставте замість афганських страв кошер- 
ні страви, мусульманські страви халаль, стра
ви для людей з алергією на арахіс, в’єтнамські 
страви—і ви матимете той самий результат.
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Вступ

Поки що ясно, що ваші можливості як спо
живача конкретного товару тим більші, що 
більше споживачів поділяють ваші уподобання. 
Ситуація, окреслена вище, сама по собі не є ти
ранією більшості. Вам допомагають особи, які 
згодні з вами, а якщо особи з іншими вподобан
нями вам не допомагають, вони принаймні не 
шкодять вам. Але це ще не кінець. Подумайте 
про такі категорії продуктів, як щоденні газети, 
дуже мало таких продуктів припадає на якесь 
велике місто, часто тільки один. У такому ви
падку цей єдиний продукт може призначати
ся для тієї або тієї групи. Коли одна група стає 
численніша, цей продукт зсувається до групи, 
яка зростає, щоб задовольнити її потреби й за
лучити більше людей як покупців. Унаслідок 
такого зсуву людям групи, що зростає, стає 
краще, а членам другої групи —гірше, бо про
дукт пересувається далі від того, чого вони ба
жають. Якщо є єдиний продукт, привабливість 
якого залежить від його позиції, тоді спожива
чам краще, коли більше людей згодні з ними, 
і гірше, коли більше людей не згодні. Не тільки 
більша кількість людей із моїми вподобаннями 
допомагають мені, а й більша кількість людей 
з уподобаннями, відмінними від моїх, можуть 
нашкодити мені. Це вже тиранія ринку, ринко
вий аналог відомої тиранії більшості на вибо
рах. Якщо меншість покидає міські збори, буду
чи незадоволеною постановою більшості, люди, 
для яких ідеальний продукт міститься далеко 
від позиції єдиного продукту, відчувають шко
ду з боку інших людей, чиї смаки відрізняють
ся від їхніх.
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Цей аргумент стосується не невідомих чи не
важливих ринків або гіпотетичних чи штучних 
груп (як-от любителів афганської їжі). Ринкам, 
щоб вони набули прикрого характеру політич
ного поділу, коли групи протистоять одна од
ній, мають бути властиві дві загальні риси. По- 
перше, групи повинні різнитися вподобаннями. 
По-друге, щось—загалом постійні витрати—по
винно обмежувати кількість доступних варіан
тів вибору і перешкоджати створенню продуктів 
для нечисленних груп потенційних покупців.

США описували як плавильний казан, як на
цію іммігрантів, як плюралістичне суспільство. 
Хоч якій метафорі ви віддаєте перевагу, США 
і справді мають різноманітне населення з різ
ними уподобаннями щодо різних політик і про
дуктів. Близько 13% з 275-мільйонного населення 
США є чорними американцями й 13% —іспано
мовними. Як я буду документально доводити 
далі, уподобання до багатьох продуктів різко 
відрізняються між неграми і білими та між іс
паномовними і рештою. Згідно зі стандартним 
поглядом на економіку, люди з різними впо
добаннями мали б знайти те, чого вони бажа
ють, незалежно від популярності свого вибору. 
Але якщо погляд, який маю намір обстоювати 
в цій книжці, правильний, тоді негри, іспа
номовні та інші «меншини за вподобаннями», 
себто нечисленні групи населення з атиповими 
уподобаннями, бачитимуть менше товарів, що 
подобаються їм, і як покупці та громадяни бу
дуть менше задоволені, ніж більшість.

Будь-хто може бути меншиною за вподо
баннями. Більшість людей мають незвичайні 
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Вступ

смаки, полюбляючи певні продукти, скажімо, 
хрустке вершкове морозиво або безалкогольні 
напої із запахом грейпфрута. Але деякі менши
ни за вподобаннями можна визначити наперед 
за їхньою етнічною належністю, культурою або 
біологією—факторами, що можуть вести до по
треб у різних продуктах. Для меншин із напе
ред визначеними вподобаннями вподобання 
меншою мірою залежать від вибору, ніж для тих, 
хто полюбляє хрустке морозиво. Наприклад, іс
паномовні розмовляють мовою, що відмінна 
від мови більшості людей США, і це веде до їх
ньої схильності користуватися ЗМІ, які вжива
ють іспанську мову. В ортодоксальних євреїв 
і мусульман є суворі правила, що забороняють 
їсти свинину. Хворі на деякі хвороби травного 
тракту не можуть споживати клейковину, що 
породжує різні потреби в їжі. Люди з алергією 
на арахіс та морепродукти також мають специ
фічні потреби в харчуванні. В усіх цих випад
ках слово «вподобання» буде неадекватним, бо 
це слово зумовлює більший вибір, ніж той, який 
можливий насправді.

Головне питання цієї книжки полягає 
в тому, що дихотомія, яку припускають, між 
ринком і політикою, загалом не має слушнос
ті. Хоч існують певні обставини, коли задо
волення індивіда не залежить від уподобань 
інших споживачів,—тож тут дихотомія між 
ринком і політикою зберігається,—існує ба
гато важливих ситуацій, в яких задоволення 
одного споживача справді залежить від інших 
споживачів. На цих ринках, яків політиці, за
доволення споживачів залежить не тільки від 
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їхніх власних уподобань, а й від поширеності 
їхніх уподобань. Одне слово, ринок узагалі не 
уникає тиранії більшості. Незважаючи на лі
беральну риторику, яку часто використовують, 
описуючи ринок, ті самі види груп, що їх ста
вить у невигідне становище принцип більшості 
(малі групи з іншими вподобаннями), можуть 
опинитися в невигідному становищі й на рин
ку товарів. Це кидає виклик загальновідомому 
гаслу «Нехай ринок усе вирішує».

У частині І цієї книжки викладено ідеї. У пер
шому розділі описано з допомогою наочних 
прикладів обставини, за яких ринок створює 
наслідки, подібні до тиранії більшості. До цих 
наслідків належать більше товарів (чи більше 
привабливих товарів) для численних груп спо
живачів, більше споживче задоволення для 
численних груп і в певних випадках—шкідли
ві впливи розміру однієї групи на задоволення 
іншої групи споживачів. У другому розділі по
ставлено запитання, чи може бути небажаним, 
що ринок, коли придивитися пильно, може 
мати риси політичного розподілу. Коли постій
ні витрати високі, а вподобання покупців різ
няться між собою, чи досягають ринки бажаних 
результатів? Чи ефективні ринки? Чи справед
ливі вони?

У частині II викладено емпіричні дані 
з кількох специфічних галузей економіки, що 
поділяють такі риси, як високі постійні ви
трати і вподобання, різні в різних спожива
чів. Використовуючи як групи негрів і білих, 
іспаномовних і решту і виділяючи місцеві 
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Вступ

медіаринки як головний приклад, я доводжу, 
по-перше, що вподобання різних груп гостро 
різняться між собою. По-друге, я доводжу, що 
призначення товарів залежить від розміру гру
пи. І, нарешті, я обґрунтовую, що споживання 
товару й задоволення ним тим більші, що чис
ленніша група. У третьому розділі проілюстро
вано феномен «хто кому сприяє» на підставі 
свідчень про радіомовлення, а також крайній 
ступінь тиранії більшості на основі даних про 
випуск щоденних газет. У четвертому розділі 
я підтверджую, що феномен «хто кому сприяє» 
наявний і на рівні житлових масивів у ресто
ранній індустрії.

Для багатьох товарів споживання є самодос
татньою метою. Для інших, у тому числі для 
таких інформаційних товарів, як газети і мов
лення, споживання є засобом для інших цілей, 
наприклад, пізнання, як брати і чи треба бра
ти участь у суспільних справах. У п’ятому роз
ділі докладно пояснено питання, як наявність 
призначених для певної групи продуктів ЗМІ 
впливає на те, чи голосують люди цієї групи. 
В усіх розділах частини II доведено, що не тіль
ки мій добробут як громадянина обмежений 
політичними вподобаннями моїх ближніх, але 
й мій добробут як споживача обмежений уподо
баннями моїх ближніх щодо товарів. Ба більше, 
вподобання моїх ближніх стосовно продуктів 
ЗМІ впливають на те, як легко я можу бути про
інформований; цей процес посилює політичні 
переваги великих груп.

Окресливши цю проблему (ринок має 
риси колективного вибору), я переходжу до 
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частини III, де обговорюю можливі розв’язки. 
Найочевиднішим, базованим на особливостях 
ринку розв’язком проблеми, спричиненої по
стійними витратами, високими відносно роз
міру ринку, є збільшення ринку. Товари, які 
виготовлено для національного ринку, а не ло
кальних, і які розповсюджують по регіонах, да
ють змогу перевірити, чи є ринок визвольною 
силою. В шостому розділі показано, як торгів
ля і обмін можуть бути визвольною силою для 
окремих споживачів, інтернет і кабельне теле
бачення— показовий приклад нових техноло
гій, що забезпечують передачу інформації між 
різними місцями, збільшуючи таким чином 
кількість інших однаково налаштованих спо
живачів, що можуть підтримати товари, які 
бажає придбати кожна особа. Приміром, афроа
мериканці у великих містах з переважно білим 
населеним використовують інтернет більше, 
ніж менш ізольовані афроамериканці, і це до
водить, що збільшення ринку забезпечує певне 
визволення від смаків сусідів.

Але ступінь визволення, доступний на біль
ших ринках, обмежений. Більші ринки загалом 
породжують більше товарів (і то різноманітних), 
але в певних галузях більші ринки породжують 
товари, які численніші й кращі для багатьох спо
живачів, але не для всіх. У сьомому розділі ілю
стровано ці можливості за допомогою контрасту 
між ресторанною індустрією, де якість і розмаї
тість товарів зростають зі збільшенням розмірів 
ринку, та індустрією щоденних газет, де наклад, 
а не кількість назв зростає зі збільшенням роз
мірів ринку. У восьмому розділі вивчено деякі 
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тонкощі, що виникають при торгівлі товарами 
з високими постійними витратами. Хоча ри
нок зазвичай збільшує число предметів вибору, 
доступних покупцеві, ринок може спричинити 
і зміну позицій товарів, породжуючи «тиранію 
іноземної більшості». Наприклад, імпортовані 
товари можуть відвернути покупців від місце
вих товарів, спонукаючи місцеві товари змі
нити позицію, якщо постійні витрати їхнього 
виробництва не зменшаться. Це може піти на 
користь одним споживачам, завдавши шкоди 
іншим. У дев’ятому розділі обговорено техноло
гічні зміни як джерело збільшення свободи, по
дано низку прикладів.

У частинах II та III подано емпіричні докази, 
що ринковий розподіл має низку неприємних 
рис, властивих колективному виборові. Навіть 
якщо ринки недосконалі, не завжди ясно, чи 
альтернативи будуть кращими. У частині IV об
говорено політичне реагування на сприйняті 
вади ринків. У десятому розділі оглянуто полі
тику США з субсидування товарів із високими 
постійними витратами нечисленним групам, 
зокрема повітряний транспорт, радіомовлення, 
електроенергія та фармацевтичні товари. В оди
надцятому розділі безпосередньо порівняно 
ринкове і урядове забезпечення двома товара
ми (книжками та алкогольними напоями), що 
їх масово поширюють і урядові установи, і при
ватні фірми. Потім іде питання, якого типу спо
живачі виграють від постанови розподіляти че
рез ринок, а не через урядові організації.

Помітьте, будь ласка, що більшість розділів 
цієї книжки спираються на теоретичні статті, 
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опубліковані в провідних економічних жур
налах. Економічна теорія висвітлює питання, 
а систематичний аналіз даних дає змогу відпо
відати на них. Щоб зробити цю книжку якомога 
легшою для читання, я опустив обговорення ба
гатьох технічних питань. Читачеві, зацікавле
ному в технічних деталях, радимо звернутися 
до основних теоретичних статей, названих там, 
де використано аргументи або дані цих статей.





Частина І

Теорія





і. Ринки й тиранія більшості

Це книжка про «диференційовані товари», як- 
от кока-кола й пепсі-кола, що схожі, але не іден
тичні. Багато людей можуть указати на різницю 
й віддати перевагу тому чи тому напою. В авто
мобілів відмінності ще очевидніші. Хоч обидві 
марки пропонують моторизоване пересування 
на чотирьох колесах, «Humvee» і «Фольксваген 
Жук» досить різні. Прикладів диференційова
них товарів цілком достатньо: автомобілі, фасо
вані товари, фармацевтичні препарати, інфор
маційні товари (книжки, музика, кінофільми, 
газети, програми відео), меблі, житло, побутова 
електроніка й одяг. Власне кажучи, всі доступ
ні в продажу товари й більшість товарів, окрім 
продуктів бакалійної крамниці, є диференці
йованими товарами1.

Я цікавлюся доступом людей до диференці
йованих товарів, скажімо, книжок, ресторанів, 
кінофільмів, автомобілів, які добре підходять 
для їхніх смаків. Існують цілі галузі, присвя
чені критиці товарів: подумайте про ресторан
них, кіно- й театральних критиків. Провідні 
газети надають щотижневі колонки критич
ним описам і порівнянням нових технологіч
них пристроїв. І, звичайно, щомісяця виходить 
«Consumer Reports», до того ж, існує багато щоріч
них публікацій, що порівнюють особливості
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автомобілів, приладів і маси інших споживчих 
товарів. Ці популярні джерела цікаві багатьом 
читачам, які хочуть знати, чи той або той товар 
добре підходить для їхніх смаків і потреб.

Як добре ринки забезпечують товарами, які 
можуть зацікавити безліч різноманітних спо
живачів? Щоб проаналізувати це питання, ми 
повинні злегка відхилитися убік і розробити 
спосіб характеристики диференціації, вироби
ти «модель» диференційованих товарів. Ця мо
дель—спрощений опис дійсності, що, коли він 
охопив важливі риси, може бути використаний 
для розуміння, як функціонує світ. Звичайно, 
прогноз на основі моделі—не те саме, що доказ. 
Зате він сповіщає, які докази треба шукати.

Модель потребує певних припущень не тіль
ки про товари, але й про поведінку покупців 
і продавців. Хоча товари різняться різними 
показниками, припустімо, що вони різняться 
в одному аспекті, і цю відмінність між ними 
можна представити на лінії від нуля до ста2. 
Наприклад, візьмімо сорочки, однакові, окрім 
свого кольору, а крапки на відрізку прямої не
хай будуть точками кольорового спектра від 
червоного до фіолетового3.

По-друге, припустімо, що в кожного потен
ційного споживача є улюблений колір сорочки, 
де-небудь уздовж лінії, і він любить сорочки ін
ших кольорів тим менше, що більше вони від
різняються від його улюбленого кольору. Кожен 
споживач купує найкращу для себе сорочку се
ред доступних. По-третє, припустімо, що є ти
сяча покупців, розташованих рівномірно, або 
«однорідно», уздовж лінії. Отже, є не менше 
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споживачів, улюблений колір яких—специфіч
ний відтінок червоного, ніж споживачів, що 
схвалюють специфічний відтінок синього. По- 
четверте, пропозиція сорочок певного кольору 
для продажу зумовлює початкові, або постійні, 
витрати плюс змінні витрати, зумовлені вироб
ництвом кожної сорочки: оплатою роботи й ма
теріалів. Будь-хто може виступити як прода
вець і запропонувати стільки варіантів, скільки 
хоче, оплативши спочатку постійні витрати, 
пов’язані з кожним запропонованим кольором.

Нарешті, припустімо, що постійні витрати 
становлять юо дол. для кожного кольору, який 
пропонує продавець, змінні витрати за робочу 
силу й матеріали становлять 15 дол. за сорочку, 
і ціна сорочок залишається постійною—20 дол.4. 
Тоді, на що схожий результат ринку? Відповідно 
до нашого припущення, що кожен купує сороч
ку, ми знаємо, що люди куплять і ооо сорочок 
ПО 20 дол. кожну. З 20 ооо дол. прибутку 15 ооо 
дол. покривають змінні витрати, і лишається 
5000 дол. на покриття постійних витрат (забез
печення пропозицій різних кольорів), а також 
на одержання якогось прибутку.

Скільки варіантів ринок може підтримати? 
З 5 ооо дол., що залишилися після покриття 
змінних витрат, ринок може витримати до 50 
варіантів, які рівномірно розташовані уздовж 
лінії (на і, з, 5..., 99). Кожен продавець одер
жує всіх покупців у межах одного сегмента по 
обидва боки. Наприклад, продавець на позиції 
і одержує всіх покупців від о до 2, що становить 
2% від і ооо покупців, або двадцять покупців. 
Прибуток від цих двадцяти покупців становить
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400 дол., з яких зоо дол. піде на оплату сирови
ни, а юо дол., що залишаються, точно покрива
ють початкові витрати. У цьому сценарії є мало 
впливу уподобань інших людей на привабли
вість мого найкращого вибору, що є в наявності. 
Дійсно, споживачі, улюблений колір яких пере
буває на позиції і уздовж лінії, одержують точно 
те, чого хочуть, тоді як споживачі на, скажімо,
2 позиції—ні. Але кожен покупець одержує ва
ріант кольору на відстані і від свого найулюбле
нішого кольору.

ІЦо трапляється, коли постійні витрати вищі, 
скажімо, і ооо дол.? Тоді з 5 ооо дол., що зали
шилися після того, як продавці покрили змін
ні витрати, ринок може витримати максимум 
тільки п’ять кольорових варіантів, рівномірно 
розташованих уздовж спектра (на позиціях ю, 
зо, 50, 70 і 90). Це перший важливий висновок: 
зі зростанням постійних витрат, число варіан
тів, доступних на ринку, падає. Ми припусти
ли, що всі й далі купують, але покупці не такі 
задоволені, як були б за більшої кількості варі
антів. Середня відстань між їхнім улюбленим 
кольором і кольором, який вони купують, пока
зує їхню незадоволеність. Для 50 доступних ко
льорів середня відстань 0,5; а для 5—це 5. Кожен 
і далі одержує сорочку, але тепер здебільшого
3 кольором, що подобається набагато менше.

Те, чи створює цей ринок товари, близькі до 
ідеалів споживачів, залежить від величини по
стійних витрат. Якщо постійні витрати високі, 
тоді є відносно небагато товарів, розміщених 
далеко один від одного. У цьому випадку то
варний простір нерівномірний, окремі товари
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рідкорозміщені густорозміщені варіанти
варіанти

Кольори, пропоновані ринком (вертикальні лінії—варіанти)

Мал. 1. Товари, призначені для численних і малих груп із різними 
вподобаннями. Цей малюнок демонструє, скільки людей віддає 
перевагу кожному кольору, а також місце розміщення доступних 
товарів. Тут кольоровий спектр тягнеться від 0 до 100. Вертикальні 
лінії вказують на місце розташування товарів, які є сорочками 
різних кольорів. Горизонтальні лінії показують відносне число 
людей кожного типу. У цьому гіпотетичному сценарії негри, які 
становлять 10% населення, віддають перевагу кольору між 0 
і 20, тоді як білі віддають перевагу кольорам між 20 і 100. У під
сумку варіантів сорочок більше між 20 і 100, ніж між 0 і 20. 
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розташовані далеко один від одного. Що нижчі 
постійні витрати, то більше варіантів товарів 
запропонує ринок. Якщо немає ніяких постій
них витрат, то немає ніякої межі числу варі
антів, доступних у цьому гіпотетичному при
кладі, і кожен споживач, може вільно вибрати 
товар, що точно відповідає його ідеалу. Простір 
між товарами є тоді рівномірний у тому розу
мінні, що він заповнений товарами кожного 
можливого типу.

Хоча в нас є покупці, які стають менш задоволе
ними з підвищенням постійних витрат, поки 
що ми не маємо феноменів «хто кому сприяє» 
і «тиранії більшості», бо немає жодної різниці 
між типами покупців. Уподобання відрізняють
ся серед споживачів, але тільки через однорід
ний розподіл улюблених кольорів уздовж лінії. 
Кожен колір має однакову кількість споживачів, 
яким він подобається, отже, немає жодних груп 
споживачів, які можна було б ідентифікувати, 
і жодних меншин за вподобаннями.

Припустімо натомість, що є дві відмінні гру
пи покупців. Оскільки більша частина фактів 
у наступних розділах стосується смаків покуп
ців, які мають різну расову належність, нумо 
просто називати їх неграми (або афроамери
канцями) і білими, дарма що ми нічого не 
знаємо, як уподобання щодо кольору сорочки 
залежать від раси. Припустімо, що улюблені 
кольори афроамериканців рівномірно розподі
лені в діапазоні 0-20, тоді як улюблені кольо
ри білих рівномірно розподілені в діапазоні 
20-100. Скажімо, серед населення є юо негрів 
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і 900 білих. Загалом однаково є юоо покупців, 
тож, якщо постійні витрати становлять юо дол., 
ринок міг би забезпечити 50 варіантів сорочок. 
Для життєздатності ринку кожен товар повинен 
мати 20 покупців, для яких він є найближчим 
кольором. Де продавці розмістять свої товари? 
У діапазоні 0 — 20 (де перебувають кольори аф
роамериканців) продавці помістять 4 одиниці 
окремо (на позиціях 2, 6, ю, 14 і 18)5. У діапазо
ні від 20 до юо ринок може забезпечити біль
ше варіантів для споживача. Тоді в середньому

Кольори, які пропонує ринок

Мал. 2. Розташування товару з метою постачання двом од
наковим за розміром групам із різними уподобаннями.
З однаковими за розміром групами двох типів покуп
ців— «червоних» (0—50) і «фіолетових» (50 —100), най
краще, що може зробити продавець єдиного товару,—роз
ташувати його на позиції 50 (на півшляху від 0 до 100).

23



Частина І. Теорія

призначені для білих варіанти будуть розташо
вані на відстані 1,77 одиниці один від одного 
У результаті, оскільки білі одержують сорочки 
з кольорами, ближчими до своїх бажаних ко
льорів, їхнє задоволення ринком буде більшим, 
ніж в афроамериканців. Цей приклад ілюструє 
феномен «хто кому сприяє»: що більше люди 
поділяють мої вподобання, то більше ринки 
будуть постачати мене товарами, які для мене 
привабливі.

Мал. і ілюструє таку ситуацію: юо споживачів- 
негрів розподілені рівномірно між о і 20, а то
вари, призначені для них, розташовані на вер
тикальних ЛІНІЯХ МІЖ О Й 20. Улюблені кольори 
сорочок 900 білих розподілені рівномірно МІЖ 
20 і юо. Попит білих густіший в усіх кольорах, 
які більше подобаються білим (11,25 = 900.80 про
ти 5=100.20); в результаті товарів, призначених 
для білих, значно більше.

Поки що я довів, що кількість товарів, при
значених для кожної групи, і задоволення кож
ної групи від споживання доступних товарів, 
можуть зрости зі збільшенням розміру самої 
групи й зменшитися з підвищенням постійних 
витрат. У прикладах до цього пункту учасники 
групи допомагають одне одному зі збільшен
ням розміру групи, але не завдають шкоди чле
нам іншої групи.

Але фактична тиранія більшості на товар
них ринках можлива. Тобто збільшення членів 
однієї групи може фактично шкодити членам 
іншої групи. Коли постійні витрати стають до
сить високими, тож ринок постачає тільки один
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різновид, питання стає таким: де розмістить
ся цей товар? Місце розташування має значен
ня, бо споживачі більше задоволені, коли товар 
близький до того, що їм підходить. Щоб додати 
реалізму, припустімо, що споживачі куплять 
товар тільки тоді, якщо він досить близький 
до їхнього улюбленого кольору. Тоді постанова 
фірми щодо призначення товару впливає на 
її прибуток6.

Кольори,які пропонує ринок

Мал. 3. Розташування товару, щоб забезпечити дві групи різно
го розміру з різними уподобаннями. Ситуацію з більшою групою, 
що полюбляє фіолетовий колір, проілюстровано за допомогою 
вищої горизонтальної лінії над кольором 50. Оскільки споживачі 
купують сорочку тільки тоді, якщо вона в межах 10 одиниць від 
їхнього ідеального кольору, найкращий колір, що його може ви
брати продавець єдиного різновиду сорочки, лежить між 60 і 90.
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Припустімо, є дві групи людей.: 5оо «черво
них» із бажаними кольорами, розподіленими 
рівномірно між о і 50, і ще 500 «фіолетових» 
із улюбленими кольорами, розподіленими рів
номірно МІЖ 50 і юо. Якщо тенденція покупця 
купити товар зменшується, коли товар далекий 
від того, що йому подобається, тоді єдиний різ
новид товару не має кращого місця, ніж пози
ція 50, яка мінімізує відстань до найдальшого 
клієнта (див.: мал. 2).

Як це змінюється, якщо «червона» група ли
шиться в кількості 500 ос., натомість «фіоле
това» збільшиться до 750 ос.? Якщо тенденція 
купити знижується зі збільшенням відстані 
до улюбленого товару, найкраще місце розта
шування єдиного різновиду товару має пере
міститися в бік фіолетового кольору (праворуч). 
Наприклад, якщо люди купують тільки тоді, 
коли товар перебуває у межах ю одиниць від 
їхнього улюбленого товару, тоді найкраще, що 
може зробити продавець, — визначити позицію 
десь між бо і 90 (Див.: мал. з). Чисельне зрос
тання групи, що віддає перевагу фіолетовому 
кольору, робить єдиний доступний товар менш 
привабливим для представників «червоної» 
групи. Головним є те, що, коли на ринку є тіль
ки один товар, збільшення розміру однієї групи 
матиме тенденцію не тільки допомагати біль
шій групі, а ще й шкодити меншій групі.

Це твердження приголомшує. Це тиранія 
більшості, що майже буквально перейшла з цар
ства голосування в царство ринків. Варто повер
нутися в цьому пункті до аргументу Фрідмана, 
що на ринку «кожна людина може голосувати
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за колір краватки, яку вона хоче й купує». Якщо 
немає жодних постійних витрат, тоді це твер
дження слушне. А якщо постійні витрати 
великі,—ні.

Натомість споживач має змогу вибрати такі 
товари лише тоді, якщо досить багато інших 
людей також хочуть їх. І якщо постійні витра
ти досить високі, люди, які не поділяють моїх 
товарних уподобань, не тільки не допомагають 
мені, а фактично шкодять мені на ринках.





2. Чи справді нерівномірні 
ринки є проблемою?

Коли постійні витрати високі відносно розміру 
ринку—коли ринки нерівномірні—число варі
антів, призначених для кожної групи, і задо
волення ними збільшаться зі зростанням чи
сельності групи. Якщо постійні витрати дуже 
великі, збільшення розміру однієї групи може 
зменшити добробут іншої групи. Наприклад, 
ми очікуємо, що меншини за вподобаннями 
(маленькі групи покупців зі смаками, відмін
ними від смаків більшості) як покупці мати
муть відносно гірше життя. Чорні американ
ці, наприклад, становлять 13% американського 
населення. Як я покажу в подальших розділах, 
афроамериканці і білі мають зовсім різні впо
добання. Тому можна сподіватися, що товарні 
ринки дають неграм менше задоволення. Якби 
це було доведено, чи становили б ці явища 
проблему? Чи справді це вада приватних рин
ків? Якщо так, чи виправдала б вона урядове 
втручання?

Перш ніж іти далі я повинен дати ясно зро
зуміти, що мій аргумент про задоволення, яке 
ринки дають меншинам за вподобаннями, ціл
ком відмінний від двох традиційних аргумен
тів, чому різні етнічні меншини почуваються 
погано на ринку, відчуваючи дискримінацію 
й бідність. Є багато досліджень, присвячених 
доказам, що етнічні й расові меншини страж
дають від навмисної дискримінації з боку своїх 
співгромадян. Дискримінація може набувати 
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безлічі форм, зокрема бути меншою платнею 
за ту саму роботу або вищою ціною за ті самі 
товари1. Натомість я доводжу, що саме функці
онування ринку може постачати менше про
дуктів і давати менше задоволення меншинам 
у ситуації, коли вони є ще й меншинами за 
вподобаннями.

Один крайній приклад робить це тверджен
ня очевидним. Приблизно і% американського 
населення має алергію на арахіс, і споживання 
його створює небезпечну для життя надзвичай
ну ситуацію2. Такі алергіки на арахіс становлять 
меншину за вподобаннями, нечисленну групу 
з відмінними вподобаннями, зокрема щодо 
льодяників і печива з арахісом. З товарів у кон
дитерській поблизу вашого дому приблизно по
ловина містить арахіс у принаймні незначних 
кількостях. Отже, алергійні на арахіс особи ма
ють менше альтернативних різновидів товарів. 
Якщо вони не насолоджуються перекусками без 
арахісу (як-от ірисками й карамеллю) більше, 
ніж неалергічні люди, справедливо припус
тити, що алергійні на арахіс покупці одержу
ють менше задоволення від ринку перекусок. 
Причина тут не дискримінація. Виробники 
льодяників і печива не відчувають нелюбові 
до таких алергійних споживачів. Скоріше такі 
споживачі не становлять досить великого рин
ку, щоб гарантувати постачання достатньої 
кількості товарів для них. Оскільки постійні 
витрати на льодяники або різноманітне печиво 
відносно невеликі, це не є гострою проблемою3. 
Існують певні товари, призначені для алергій
них на арахіс людей; тільки їх небагато.

зо
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По-друге, я не подаю традиційного аргумен
ту про бідність, коли людина з меншою кіль
кістю грошей, ніж у інших, може купити мен
ше. Через безліч історичних причин, зокрема 
колишню дискримінацію, в афроамериканців 
здебільшого менше грошей, ніж у білих. У ре
зультаті вони можуть купити менше. Однак, 
я пишу не про те, як багато люди можуть ку
пити, а про те, як ефективно ринок постачає 
товари різним категоріям людей. Якщо у не
грів і білих будуть різні вподобання до товарів 
із високими постійними витратами, то навіть 
багата чорна людина не матиме «свободи ви
брати» товари, які подобаються їй. Привабливі 
товари будуть доступними для неї лише тоді, 
якщо її попит разом із попитом співвітчизни
ків, буде достатнім, щоб забезпечити прибуток, 
вищий від вартості поставки їй улюбленого то
вару. Якщо мало хто з інших покупців поділяє 
її смаки, вона буде незадоволеним покупцем, 
попри свої статки.

Чи справді явища, які я обговорюю,—ринки, 
що дають менше задоволення маленьким гру
пам,—є вадами ринкового розподілу? Існують 
дві потенційні причини реагувати на можли
вість, що товарні ринки дають менше задово
лення певним групам, а крім того, на те, що за
доволення цих груп залежить від інших людей. 
По-перше, незважаючи на те, що ви можете зга
дати з курсу економіки (якщо ви вчили її в уні
верситеті), ринковий розподіл не обов’язково по
винен бути ефективним. Тобто ринки реального 
світу не обов’язково забезпечують будь-яким то
варом, що дає користь суспільству, більшу від 
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витрат, пов’язаних із його виробництвом. По- 
друге, є дистрибутивні проблеми, пов’язані 
з тим, хто перемагає і хто втрачає на ринках.

Чи справді нерівномірні ринки неефективні?

Хоча, можливо, це й прикро на певному рівні, 
для суспільства не обов’язково буде неефектив
ним постачати менше товарів, призначених 
для маленьких груп. Ефективність диктує, що 
товар слід виробляти тільки тоді, якщо його 
користь для суспільства, тобто сума вигід, що 
їх отримують усі його споживачі, перевищує 
вартість його постачання, зокрема і постійні, 
і змінні витрати виробництва. Якщо менше 
людей віддає перевагу червоному, ніж фіоле
товому, то, якщо собівартість одиниці товару 
і вигоди покупців однакові для цих двох кольо
рів, можливі вигоди від червоних продуктів 
можуть покрити витрати виробництва меншої 
кількості червоних у порівнянні з фіолетовими. 
У цьому розумінні червоних товарів фактично 
має бути менше, ніж фіолетових. Менша кіль
кість товарів, призначених для маленьких груп 
із відмінними вподобаннями, може бути соці
ально бажаною, принаймні щодо ефективності.

Тобто, коли є постійні витрати, результат 
ринку також не обов’язково ефективний. Ми хо
чемо, щоб наша економічна система гарантува
ла: те, що слід робити, дійсно було зроблене. Як 
визначити, що саме слід робити? Стандартний 
шлях економіста—додати максимальні суми, 
що їх покупці бажали б заплатити за певний 
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товар, а потім запитати, чи перевищує ця су
купна оцінка вартість виробництва і постачан
ня. Якщо так, тоді цей товар варто виробляти.

Конкретний приклад допоможе ясно зрозумі
ти цей момент. Припустімо, що фірма збираєть
ся запропонувати абсолютно новий товар, для 
якого цієї пори не існує жодної близької заміни. 
Є п’ять потенційних покупців; чиї оцінки цьо
го товару розташовані в порядку зменшення: ю 
дол., 9 дол., 8 дол., 7 дол. і 6 дол. Вони і є тими 
максимальними сумами, які кожен з покупців 
бажав би заплатити за одиницю нового товару. 
Яка ж вартість нового товару для суспільства? 
Відповідь становить 40 дол. (ю дол. + 9 дол. + 
8 дол. + 7 дол. + 6 дол.).

Те, чи вироблять цей товар, залежить від того, 
як його сукупна вартість для покупців (40 дол.) 
співвідноситься з вартістю його виробництва. 
Вартість виробництва може складатися і з по
стійної складової, і з маргінальної, що врахо
вує вартість матеріалів і робочої сили. Питання, 
чи зробить ринок те, що слід зробити, карди
нально залежить від ролі постійних витрат. Що 
більші постійні витрати, то менша ймовірність, 
що ринок забезпечить слушний результат. 
Припустімо, по-перше, що немає ніяких по
стійних витрат і водночас існує постійна мар
гінальна вартість у розмірі 5 дол. (для кожної 
додаткової одиниці). Тоді виробництво п’яти 
одиниць коштувало б 25 дол. і дало б суспільству 
вигоду 40 дол. Цей товар слід виробляти. А от чи 
вироблять його?

Але те, чи створить ринок цей товар, за
лежить від того, як прибуток, що його може 
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одержати приватний продавець, співвідно
ситься з витратами, а не від того, як сукупна 
соціальна оцінка—сума, яку готові заплатити 
покупці, —співвідноситься з витратами. Який 
прибуток може одержати продавець? Це зале
жить від того, чи зможе продавець одержати від 
кожного покупця максимальну суму, яку той 
готовий заплатити. Узагалі це нездійсненний 
намір, бо людина, що може придбати товар за 
низьку ціну, може купити всі одиниці товару 
й перепродати їх, немов квитковий спекулянт, 
людям, що згодні заплатити більше. Реальною 
ринковою трансакцією, що найближче підсту
пає до ідеалу індивідуалізованого визначення 
ціни, є визначення родиною плати за навчання 
в елітних американських університетах. Кожна 
родина повинна заповнити докладний бланк 
фінансової допомоги, зазначивши свою здат
ність платити, і цей процес визначає індивіду
алізовану плату, яка враховує заможність цієї 
родини. Індивідуальне ціноутворення працює 
на користь університету, бо чиєсь місце в ньо
му—і, що важливіше, чиясь успішність—не по
ширюється на інших.

Без індивідуалізованої цінової політики, 
який максимальний прибуток доступний у на
шому прикладі? Щоб визначити його, уявімо 
собі послідовно ціни від ю дол. до 6 дол. за оди
ницю. Який був би прибуток? За ціною ю дол. 
тільки одна людина купила б, давши прибуток 
ю дол. За ціною 9 дол. купили б два чоловіки, 
давши прибуток 18 дол. При 8 дол. прибуток 
був би 24 дол. При 7 дол. — 28 дол. При ціні 6 дол. 
прибуток досягає свого максимуму в 30 дол., 
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тож при маргінальних витратах виробництва 
в розмірі 5 дол. і без постійних витрат прибуток 
буде більшим за 25 дол. загальних витрат, тож 
ринок зможе зробити цей продукт доступним.

Якщо постійні витрати становлять 20 дол., 
а не нуль, то з цією сукупністю потенційних по
купців прибуток (зо дол.) не перевищує витрат 
(20 ДОЛ. + 25 ДОЛ. = 45 дол.), і товар не виробля
ють. Але при постійних витратах 20 дол. навіть 
40 дол. суспільної вигоди не перевищують ви
трат, тож цей продукт і не слід виробляти. При 
постійних витратах, що дуже високі відносно 
попиту, продукт не вироблять і не слід виробля
ти. Саме в цьому розумінні нездатність виробля
ти не обов’язково свідчить про неефективність.

Але припустімо, що постійні витрати станов
лять ю дол., а не 20 дол. Прибуток від товару за
лишається 40 дол., тоді як загальні витрати на 
п’ять одиниць становлять тепер 35 дол. (і о дол. + 
25 дол.). Тому товар слід виробляти, але макси
мальний прибуток, доступний для фірми, при
наймні для фірми, що не може успішно індиві
дуалізувати ціни, становить лише 30 дол. Отже, 
ринок не вироблятиме товар, дарма що його 
слід виробляти.

Що йде не так, як треба, коли товар слід виро
бляти, але його не виробляють? Коли є постійні 
витрати, і фірми не здатні досконало визначи
ти ціни, щоб охопити увесь діапазон цінування 
товару з боку покупців, тоді ринки можуть бути 
нездатні постачати товари, які слід постачати. 
А те, чи це явище—малоймовірний особливий 
випадок, а чи цілком звичайний, залежить 
від технології виробництва або від того, чи ці 
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ринки нерівномірні чи рівномірні. Якщо ТИ
ПОВІ підприємства мають гладеньку структуру 
витрат—у крайньому разі тільки з суто маргі
нальними витратами виробництва,—тоді ця 
проблема не виникне взагалі. А якщо постійні 
витрати є значними, що зазвичай трапляється 
на багатьох підприємствах, тоді ринки можуть, 
як правило, бути нездатні постачати товари, 
які слід постачати.

Коли такі неспроможності ринку бувають 
найгостріші? Неефективне недостатнє поста
чання тим гостріше, чим більше прибуток зани
жує поцінування з боку покупця. Припустімо, 
маленька група людей високо поціновує якийсь 
товар, тоді як більшість людей —низько4. Тоді 
найвигідніша ціна, яку може призначити фір
ма, не даватиме прибутку у випадку покупців, 
які високо поціновують цей товар. Отже, де в ре
альному житті можна сподіватися знайти не
ефективне недостатнє постачання на ринках? 
По-перше, в тих галузях економіки, у структурі 
витрат яких є велика постійна складова (як по
яснено нижче, постійні витрати фактично на
прочуд поширені).

По-друге, недостатнє постачання ми споді
ваємося знайти там, де число зацікавлених по
купців занадто мале, щоб сам прибуток покри
вав витрати. У попередньому прикладі з ціною 
6 дол. і маргінальними витратами 5 дол. кожна 
продана одиниця дає і дол. прибутку понад мар
гінальні витрати. При п’ятьох проданих одини
цях товару цей надлишок становить 5 дол., що 
непристойно мало при ю дол. постійних витрат. 
Але, якби ринок удвічі збільшився, подвоївши 
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кожен з п’яти типів поцінувань із боку покуп
ців, було б десять одиниць, проданих по 6 дол. 
кожна, що дало б фірмі можливість точно по
крити свої постійні витрати. Річ у тому, що роз
мір ринку пом’якшує проблему, а це є лише ще 
одним поглядом на феномен «хто кому сприяє». 
Покупці набувають «свободи вибрати» товари 
з високими постійними витратами тільки тоді, 
коли досить багато інших людей теж прагнуть 
цих товарів. Якщо немає постійних витрат, тоді 
нечисленні групи не відчувають ніяких не- 
зручностей на товарних ринках. Якщо кожен 
бажає платити більше за суму маргінальних ви
трат виробництва (тобто більше за маргінально 
високу собівартість), продавець може з користю 
для себе запропонувати товар. («Кожна людина 
може голосувати за колір краватки, який вона 
хоче й одержує»). Але, коли постійні витрати 
високі, члени численних груп постають перед 
більшою кількістю варіантів товару.

Практичне питання тут таке: де можна спо
діватися, що ринки порушать ці принципи? 
Як ми з’ясуємо глибше, починаючи з наступно
го розділу, на ринках різних розмірів існувати
ме поріг розміру, на якому товар постачатимуть, 
визначаючи рівень попиту, за якого прибуток 
покриває витрати. На ринках, трохи менших 
за ті, де товар постачатимуть, соціальне поціну
вання, напевне, буде вищим за витрати, дарма 
що прибуток не може бути вищим за них, і це 
спричинить неефективне недостатнє постачан
ня. Щоб знайти ці ринки, які є занадто мали
ми для ринкового постачання товарів, можна 
розглянути місця з середнім за чисельністю 

37



Частина І. Теорія

населенням, а також товари, які становлять 
інтерес для груп, що в місцевому масштабі 
нечисленні.

Неефективне недостатнє постачання —не
здатність запропонувати товар із суспільною 
вигодою, яка вища за витрати, — не єдина мож
лива неефективність, що є результатом нерівно
мірних ринків. Можливо, тут криється іронія, 
але, якщо збільшення розміру ринку пом’якшує 
проблему неефективного недостатнього поста
чання, воно ще й породжує протилежну мож
ливість: надмірне число схожих між собою то
варів. Коли попит зростає вище від рівня, що 
робить один товар (або фірму) життєздатним, 
наявний прибуток може зробити вигідним для 
багатьох продавців із користю запропонувати 
цей товар, навіть якщо їхні пропозиції іден
тичні. Додаткова поява на ринку інших про
давців після першого продавця товару вигідна 
покупцям тільки тією мірою, якою спричи
няє спрямований униз тиск на ціни, роблячи 
товар доступним більшій кількості покупців. 
Але поява на ринку інших покупців пов’язана 
з суспільними витратами, бо постійні витрати 
настроювання виробництва зростають тепер 
у кілька разів. Певної миті поява додаткового 
продавця може бути зайвою, бо витрати ви
робництва зростають, не змінюючи ціни това
ру, щоб зробити його доступним більшій кіль
кості людей. Повернення до нашого прикладу 
зі спектром кольорів сорочки ілюструє цю про
блему. Припустімо, що деяка специфічна по
зиція вздовж цього спектра, скажімо, позиція 
32, має велику масу покупців, наприклад, юо.
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Коли початкові витрати становлять 20, ринок 
може забезпечити п’ять ідентичних товарів 
точно в цьому місці, дарма що —крім випад
ку, коли ціни впадуть через появу додаткових 
продавців, —один продавець був би оптималь
ним (адже додаткові пропозиції в тій самій по
зиції не зменшують відстані жодного покупця 
до найближчого товару). Приклади, подібні до 
такого, відбуваються в реальному світі. 1993 р. 
в передмісті Далласа було шість музичних ра
діостанцій з музикою кантрі зі схожими про
грамами, всі вони суперничали за тих самих 
слухачів5.

Коли товари диференційовані, додаткові про
позиції після першої можуть теоретично дати 
користь суспільству, спричиняючи спрямова
ний униз тиск на ціни і постачаючи варіанти 
вибору, ближчі до ідеальних товарів додатко
вих покупців. Але поки що й далі немає жодної 
причини сподіватися, що результат ринку буде 
ефективний.

Успіх ринку, неспроможність 
ринку і сіра зона посередині

Коли ми покладаємося на приватні ринки, те
оретично можуть виникнути три різновиди 
ситуацій: ті, де ринки працюють досконало 
(тобто роблять усе, що слід зробити); ті рин
ки, що можуть працювати (тобто деякі фірми 
будуть здатні запропонувати певні товари); ті, 
що не працюють взагалі. Те, що фактично тра
пляється, залежить від масштабу виробництва, 
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необхідного для виготовлення товару, і від того, 
чи зможуть продавці успішно використати будь- 
яку частку готовності покупців платити.

Загалом єдині ринки, що працюють доскона
ло, теоретично відомі як ринки, де є досконала 
конкуренція. Ці ринки —головний подарунок 
світу з боку економічної науки, яку здебільшо
го прищеплюють через вступні курси економі
ки в університетах. Багато економістів у своїх 
порадах політикам спираються на результати 
досконало конкурентної моделі. Якщо ви від
відували курс з економіки, ви витратили при
близно половину семестру на вивчення до
сконало конкурентної моделі, згідно з якою 
багато продавців виробляють ідентичний то
вар. Конкуренція серед них зменшує витрати 
виробництва до найнижчого рівня, максимізу- 
ючи загальний добробут виробників і покупців. 
На ринку, де є досконала конкуренція, все, що 
слід зробити, роблять без участі уряду. Урядове 
регулювання може тільки погіршити станови
ще суспільства. Ця модель має доводити марно
тратні наслідки регулювання орендної плати, 
сільськогосподарських субсидій і торговельних 
обмежень у випадку товарів, виготовлених на 
ринках, де існує досконала конкуренція.

Щоб дійти до цього пункту, вам спочатку ви
кладають теорію поведінки споживача, чий 
головний і здебільшого несуперечливий прин
цип полягає в тому, що люди купують більшу 
кількість певного товару і відчувають більше за
доволення ним як покупці, коли його ціна ниж
ча. Ці відносини такі надійні, що їх шанують 
як Закон попиту. Зона під кривою ринкового 
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попиту—що демонструє, як багато людей колек
тивно прагнуть купити за будь-яку ціну,—свід
чить про суспільну користь цього товару.

По-друге, вам викладають теорію поведінки 
виробника, що стосується того, як фірми виро
бляють свої товари із сировини. Якась галузь 
може мати багато фірм тільки за умови конкрет
них припущень про виробництво. У типовому 
підручнику з виробництва йдеться про опти
мальний масштаб виробництва для кожної фір
ми, що виробляє товар. Постійні витрати допо
магають визначити оптимальний масштаб: 
вищі постійні витрати приводять до більшого 
оптимального масштабу виробництва. Якщо 
оптимальний масштаб виробництва малий 
відносно ринкового попиту, ця галузь склада
ється з багатьох фірм. Наприклад, якщо про
дукція всієї галузі — один мільйон одиниць 
щороку, а якась фірма може забезпечити ви
робництво з низькими витратами, скажімо, 
однієї тисячі одиниць продукції, у цій галузі 
могла б працювати одна тисяча фірм. Тоді на 
такому ринку справді діє досконала конкурен
ція. У крайньому разі ця ситуація відповідає 
нашим попереднім прикладам, коли немає 
ніяких постійних витрат.

В іншому крайньому випадку від товарів, 
умови виробництва яких створюють доско
нало конкурентні ринки, які ще й досконало 
функціонують, ми бачимо ринки, відомі як 
суспільні товари. Ці товари мають ту особли
вість, що користувачів не можна не допустити 
до використання товару, якщо його зроблено до
ступним для кожного. У результаті людина, що
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намагається продати цей товар, одержує плату 
за нього хіба що завдяки добрій волі деяких спо
живачів. Національна оборона —класичний 
приклад. Уявімо собі, що кампанія «Lockheed 
Martin» ходить по будинках, пропонуючи госпо
дарям оплатити їхню частку витрат, які йдуть 
на створення протиракетного щита для «зоря
них війн»,—якщо припустити (задля нашого 
обговорення), що цей щит—вартісний проект. 
Ця ситуація, власне кажучи, схожа на спробу 
продати Бруклінський міст. Чи будуть родини 
платити чи ні, вони одержать користь від щита, 
якщо його створять, і так само й Бруклінський 
міст далі з’єднуватиме береги Іст-Рівер, бай
дуже, куплять вони його чи ні. Отже, люди не 
одержують прямого прибутку від своїх фінансо
вих внесків. Звичайно, якщо ніхто не платить, 
тоді «Lockheed Martin» не зможе розгорнути щит. 
Але оскільки в США є понад сто мільйонів ро
дин, імовірність, що постанова однієї родини 
заплатити зробить проект життєздатним, до
рівнює нулю. Отже, якщо люди не будуть аль
труїстичними—або легковірними у випадку 
мосту—вони не платитимуть. І проект не відбу
деться, навіть якщо його цінність більша за ви
трати його створення.

Така ситуація репрезентує пряму неспро
можність ринку. Проект, гідний бути реалізо
ваним, не буде реалізований, коли полишити 
його приватній добровільній дії вільних інди
відів («ринкові»). Виконання такого проекту по
требує урядових дій, і спостерігачі в усіх точках 
політичного спектра погоджуються, що це на
лежна діяльність уряду6.
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Є іншц зрозумілі широкому спектрові спо
стерігачів, ситуації, що призводять до фіаско 
ринку. Два важливі приклади пов’язані із зо
внішніми ефектами і асиметричною інформа
цією. Припустімо, в мене є фабрика, що виро
бляє корисний товар, який я продаю покупцям. 
Однак у процесі створення цього товару я за
бруднюю повітря. Мої загальні витрати, зумов
лені виготовленням товару, менші за пов’язані 
з ним витрати для суспільства, бо моя фірма не 
платить за повітря, яке я забруднюю під час ви
робництва (тобто за зовнішній ефект). Оскільки 
мої прямі витрати грошей на виготовлення то
вару применшують його загальну вартість для 
суспільства, я призначаю занадто низьку ціну, 
а люди—унаслідок закону попиту—спожива
ють занадто багато. Це є ситуація, в якій ринок, 
полишений сам собі, не забезпечує ефективного 
результату. Ціна занадто низька, а споживання 
занадто високе7.

Асиметрична інформація виникає за ситуа
цій, коли, скажімо, продавець знає більше про 
товар, ніж покупець. Приклад, що править тут 
за модель,—старі автомобілі. Існує приказка, 
що автомобіль утрачає іо% своєї вартості ще тієї 
миті, коли його покупець від’їжджає на ньо
му від місця продажу нових автомобілів. Чому 
таке може бути? Автомобілі—складні машини. 
Більшості покупців важко дізнатися до при
дбання, чи є цей конкретний транспортний 
засіб негодящим. У продавця, однак, є певний 
досвід користування даним автомобілем. Він 
водить його щодня і знає, чи він надійно рушає 
з місця, чи підгорає мастило й т. ін. З огляду
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на те, що деякі частини автомобіля вже непри
датні, що покупець зі здоровим глуздом міг би 
виснувати з факту, що теперішній власник хоче 
продати його? Він думає, що продавець має не
годящу річ, якої хоче позбутися. Ось чому ого
лошення про продаж старих автомобілів часто 
містять надумані причини цього продажу, ні
бито не пов’язані з автомобілем. «Я переїжджаю 
до Нью-Йорка, де буду їздити в метро». «Цей 
понтіак “Trans Am” належав моїй бабусі, яка не
давно померла».

Однак серйозний ефект асиметричної ін
формації полягає в тому, що, коли покупці не 
можуть визначити якості товарів, які вони ку
пують, до придбання, вони не хочуть платити 
дуже високу ціну. Маючи це на увазі, продав
ці не постачають на ринок предмети найви
щої якості, і це тільки поглиблює проблему. 
Наслідок цього—порочне коло «погане витісняє 
добре», тож, якщо існує асиметрична інформа
ція, загалом можна продати тільки низькоякіс
ні товари.

Асиметрична інформація — проблема, що 
має і ринкові, і регуляторні розв’язки. Один 
окремий розв’язок—гарантії. Продавець ста
рої машини може обіцяти відшкодування або 
повернення грошей протягом тридцяти днів. 
Цей проміжок часу дає покупцеві змогу дові
датися все, що продавець знає про автомобіль. 
З огляду на те, що покупець може повернути 
автомобіль, якщо не задоволений ним, прода
вець має не дуже великий стимул викривлюва
ти інформацію про фактичну якість автомобі
ля. За допомогою законів про непридатні речі, 
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наприклад, що продавець повинен прийняти 
машину назад протягом тридцяти днів після 
продажу, уряд може змусити продавців пропо
нувати гарантії.

Будинки інколи не менш складні, ніж авто
мобілі. Через це державні закони вимагають, 
щоб продавці розкрили потенційним покуп
цям велику кількість інформації про будинки. 
Чи були в цьому будинку коли-небудь терміти, 
чи заливала його вода? І так далі. Можливо, без 
такого розкриття ринок нерухомості не працю
вав би.

Але порушені тут проблеми набагато поши- 
реніші й виникають не тільки на автомобільних 
ринках і ринках нерухомості. Між ситуація
ми, коли ринок працює досконало, і ситуація
ми, коли він не працює зовсім, міститься біль
ша частина економіки. Одна причина полягає 
в тому, що в багатьох галузях промисловості по
стійні витрати досить високі. Якщо постійні ви
трати великі, ринок може розмістити небагато 
фірм. Якщо ринок може вмістити тільки одну, 
тоді це монополія. Існування однієї фірми або 
лише кількох перешкоджає здатності ринку 
знижувати витрати до мінімальної заводської 
собівартості. Якщо товари відрізняються від 
фірми до фірми (подумайте про сорочки в роз
ділі і), тоді наявність лише кількох фірм озна
чає ще й те, що ми маємо небагато можливих 
кольорів сорочок. Чиї улюблені кольори сорочок 
виготовлені? Ваші? Мої? Улюблені кольори ти
пової людини?

МільтонФрідман, можливо, найвидатніший 
захисник вільних ринків, об’єднує ситуації 
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з нечисленними фірмами або товарами в за
гальну категорію монополії й припускає, що 
це справді проблема. «Існування монополії 
означає обмеження добровільного обміну че
рез скорочення альтернатив, доступних для ін
дивідів»9. Хоча умови досконалої конкуренції, 
здається, обмежили б число ситуацій, у яких 
це відбувається, Фрідман стверджує, що модель 
досконалої конкуренції забезпечує розважли
ве наближення до ситуацій у багатьох галузях 
промисловості реального світу.

«Звичайно, конкуренція —ідеальний тип, як 
Евклідова лінія, що не має ширини й гли
бини, і все-таки всі ми вважаємо за корисне 
трактувати багато Евклідових об’ємів, скажі
мо, нитку землеміра, як Евклідову лінію. Так 
само немає й такої речі, як “чиста” конкурен
ція. Кожен виробник справляє певний вплив, 
хоч який маленький, на ціну товару, що він 
виробляє. Важливою проблемою для розумін
ня й для політики є те, чи цей вплив істотний, 
а чи його можна знехтувати, як-от землемір 
може знехтувати товщину того, що він називає 
«лінією». Відповідь повинна, звичайно, зале
жати від проблеми. Але, коли я вивчав еконо
мічну діяльність у США, на мене дедалі біль
ше враження справляло те, в якому широкому 
діапазоні проблем і галузей економіку доречно 
трактувати так, ніби вона конкурентна»10.

Усе-таки питання, чи постійні витрати досить 
великі, щоб унеможливити широке застосуван
ня моделі досконалої конкуренції, не можна 
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вирішити З ДОПОМОГОЮ самої ТІЛЬКИ теорії. Якщо 
постійні витрати істотні, на ринку буде небага
то товарів, а більші ринки підтримають більше 
товарів. Якщо постійні витрати незначні, чис
ло товарів на ринку не залежатиме від кількох 
потенційних покупців. Якби умови досконалої 
конкуренції були створені буквально, кожна 
людина була б вільна вибрати серед усіх варі
антів товару, які вона могла б хотіти, і всі люди 
були б однаково добре обслужені ринками не
залежно від того, чому надають перевагу інші. 
Але, як побачимо згодом, чимало ринків не об
слуговує людей однаково добре.

Справедливість: ринки й політика

Ми бачили, що при високих постійних витра
тах несприятливі результати ринку, які впли
вають на меншини за вподобаннями, не конче 
будуть ефективними. Та й сам цей вплив на 
меншини за вподобаннями, напевне, не за
вжди справедливий.

Донедавна справедливість була темою, що 
виходила за межі світогляду економістів. 
Зрештою, що є справедливим? Рівний розподіл 
усього? Кожному за його потребою? Але недав
но економісти почали вивчати справедливість, 
з’ясовуючи, зокрема, чи побажали б люди рів
ного розподілу11. У деяких експериментах, лю
дей парували і пропонували комусь одному тро
хи грошей і вибір між зберіганням усієї суми 
і поділом грішми з партнером. Велика кількість 
людей воліє ділитися, і то навіть із партнером,
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якого раніше вони ніколи не бачили. В інших 
експериментах двох чоловік просили грати 
в гру «ультиматум». Одній людині давали, ска
жімо, ю дол. Вона мала вирішити, скільки з цієї 
суми запропонувати своєму партнерові. Якщо 
партнер приймав пропозицію, кожна сторона 
одержувала свої гроші. Отже, якщо партнерові 
пропонували 4 дол. і якщо той приймав їх, тоді 
перша людина одержувала б дол., а друга—4 дол. 
Якщо вона відхиляла цю пропозицію, тоді ніх
то нічого не одержував. Істотна частина гравців 
пропонувала своїм партнерам половину. Але іс
тотна частина людей, яким пропонували дещо, 
але,менше половини, відхилила пропозицію, 
роблячи собі гірше тільки на те, щоб покарати 
партнера12. Отже, багато з людей воліли не мати 
нічого, ніж одержувати меншу частину.

Така поведінка виникає в іграх з високими 
ставками й поза лабораторією. Цю ситуацію 
проілюстрували кумедним способом, коли 
в 2002-2003 рр. мережа телевікторин «Came Show 
Network» передавала шоу під назвою «Друг або 
супротивник», у якому шість незнайомців ста
ють трьома парами суперників, яким став
лять запитання про дрібниці. Якщо партнери 
змогли домовитись про відповідь і вона була 
правильна, вони одержували 500 дол. або і 
ооо дол. за правильну відповідь. Наприкінці 
кожного з трьох раундів запитань команду, що 
набирала найменше очок, просили залиши
ти шоу. Перше ніж піти, партнери мали грати 
в гру, щоб поділити свій виграш, що міг сягати 
аж 22 ооо дол., а загалом становив у середньо
му 2 8оо дол. Вони поділяли виграш, граючи 

48



2. Чи справді нерівномірні ринки є проблемою?

в гру, дуже схожу на ігри, використані в еконо
мічних експериментах. Не знаючи, що вибрав 
би другий гравець, кожен гравець мав вибрати, 
чи бути йому «другом», а чи «супротивником». 
Якщо обоє гравців вибирали «друга», вони поді
ляли виграш нарівно. Якщо обоє вибирали «су
противника», жоден нічого не одержував. Якщо 
хтось вибирав «супротивника», а хтось—«дру
га», гравець, що вибирав «супротивника», одер
жував увесь виграш.

Припустімо, що виграш становить і ооо дол. 
і гравець («Джо») цікавиться тільки грішми. Що 
він повинен зробити? Якщо його партнер-су- 
противник («Сью») вибирає «друга», Джо одер
жує 500 дол. за вибір «друга», але і ооо дол. — за 
вибір «супротивника». Припустімо, що Сью ви
бирає «супротивника». Тоді Джо нічого не одер
жує в будь-якому випадку. Отже, Джо повинен 
грати «супротивника», щоб одержати більше 
грошей: це або подвоює його виграш або не дає 
ніякого результату. Гра «Друг або супротивник» 
тривала 105 епізодів, тож 630 ос. мали можли
вість ухвалити таку постанову, ділячи загалом 
майже один мільйон дол. Незважаючи на гро
шові переваги гри в «супротивника», суперни
ки грали «друга» в половині випадків незалеж
но від ставок. Люди, що грали «друга», за своєю 
поведінкою були готові ризикнути втратою 
половини виграшу, щоб розділити виграш по
рівну. Цей приклад яскраво ілюструє цю турбо
ту людей про справедливість, принаймні тоді, 
коли їх показують по телебаченню.

Як це стосується ринків товарів із високими 
постійними витратами? Певне, несправедливо,
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що на товарних ринках більші групи мають 
більше варіантів вибору або кращі варіанти, 
ніж маленькі групи. Якщо люди не люблять 
нерівного розподілу нагород телевікторини, 
вони можуть не любити й ринки, які пропону
ють різні варіанти вибору товару різним видам 
покупців.

Подумайте, наприклад, про однакову ціну 
поштових послуг у США: поштові клієнти пла
тять однакові гроші, щоб відправити лист по
штою на будь-яку американську адресу неза
лежно від її віддаленості. Цю політику може 
пояснити турбота про справедливість та ефек
тивність, тим часом як інша політика реагує на 
становище меншин за вподобаннями.

Чи виправдане урядове втручання?

Як ми бачили, результати ринку можуть бути 
далекими від ідеальних із причин або ефектив
ності, або справедливості. У таких ситуаціях 
у принципі можливо досягти кращих резуль
татів, удавшись до неринкових інституційних 
заходів. Чи означає це, що урядове втручання 
виправдане? Не обов’язково. Як ринки можуть 
бути нездатні досягти ефективних результатів, 
так і урядові дії можуть бути нездатні досягти 
бажаних результатів, і головно з чотирьох при
чин13. Насамперед, розподіл за допомогою уряду 
безпосередньо призводить до тиранії більшості. 
Головною темою цієї книжки є твердження, що 
розподіл через ринки може викликати ефекти, 
близькі до тиранії більшості, що відбувається 
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внаслідок голосування. Якщо ефекти, близькі 
до тиранії більшості, становлять проблему, тоді 
фактична тиранія більшості, властива розподі
лові через уряд, також буде проблемою14.

По-друге, як стверджували різні вчені, регу
ляторну діяльність можуть «захопити» ті самі 
галузі промисловості, які вона прагне регулю
вати15. Хоча регуляторний орган можуть ство
рити, наприклад, для захисту споживачів від, 
скажімо, високих цін, які стягують авіакомпа
нії, цей регуляторний орган згодом може захи
щати інтереси самої галузі.

По-третє, за відсутності стимулу у вигляді 
прибутку державні організації, що постача
ють товари споживачам, можуть поставати пе
ред меншим тиском на користь ефективності. 
Приватна фірма одержує прибуток, що стано
вить різницю між її надходженнями і витра
тами. Незважаючи на проблеми з фірмами за 
межами ситуацій із досконалою конкуренцією 
(коли фірми можуть стягувати високі ціни або 
випускати неправильний діапазон товарів), ці 
фірми однаково мають стимул мінімізувати 
свої витрати виробництва. Іншими словами, 
приватні фірми мають стимул працювати ефек
тивно, тоді як в урядових організацій такого 
стимулу немає. Дослідження, що констатують 
скорочення витрат після приватизації держав
них підприємств, дають певні свідчення, що ця 
занепокоєність реальна16. По-четверте, уряди 
можуть бути корумповані17.

Недавно вчені й політики приділяли багато 
уваги можливим вадам урядової участі в роз
поділі ресурсів, давши початок розумінню, що
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вади ринкового розподілу—не причина вико
ристовувати натомість уряд. Водночас багато 
економістів і політиків заохочували до біль
шої довіри до ринків. Ринки мають багато до
бре зрозумілих переваг, а уряд має багато добре 
зрозумілих труднощів. Моя мета полягає в тому, 
щоб подати докази, як багато ринків справді 
працює, і то в контекстах, де вони, як вважають, 
працюють добре, тож політики й громадяни 
можуть оцінити вади відповідно ринків і уряду, 
щоб визначити доречне поєднання їх у кожній 
сфері діяльності.
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3. Хто кому дає вигоду на практиці

Відповідно до деяких оцінок, щоб вивести пев
ний медичний препарат на ринок, треба ви
тратити в середньому 900 мільйонів дол.1 Це по
стійні витрати, що не залежать від проданих 
доз. У результаті, коли фармацевтична компа
нія збирається розробляти новий препарат, го
ловне питання полягає у визначенні розміру 
ринку. Скільки людей має потребу й можли
вість платити за цей препарат?

Більшість медичних препаратів розрахова
на на патологічні стани, що дошкуляють ве
ликим кількостям людей у багатих країнах. 
Як зазначено в одній статті в газеті «New York 
Times», «фармацевтична промисловість інвес
тує 27 мільярдів дол. щороку в дослідження, 
але більша частина цих досліджень—погоня 
за препаратами, які подовжують або полегшу
ють життя покупців, що й так відносно здоро
ві. Найпопулярнішими є препарати для відро
щування волосся, зменшення імпотенції або 
боротьби з холестерином, виразкою, депресією, 
занепокоєністю, алергією, артритом і високим 
кров’яним тиском»2. Наприклад, існує дев’ять 
різних препаратів, призначених для лікуван
ня підвищеної кислотності, що вражає понад 
половину американського населення щороку (і 
щотижня —його п’яту частину)3. Є два головні 

55



Частина II. Емпіричні дані

препарати для лікування ерективної дисфунк
ції, на яку страждають 15 — 30 млн. американ
ських чоловіків. І є принаймні сім головних 
препаратів для лікування симптомів алергії, 
що уражають 40 мільйонів ос. у США. Хвороби, 
характерні для нечисленних груп, часто не мо
жуть залучити інвестицій фармацевтичних 
компаній для розробки способів лікування. 
Дійсно, немає ніяких доступних препаратів 
для лікування більшості з шести тисяч «сиріт
ських» хвороб, кожна з яких уражає менше ніж 
200 000 ОС.4

Ясно, що, занедужавши, краще мати хво
робу, на яку хворіє багато заможних людей, бо 
тоді буде змога вибрати з-поміж багатьох пре
паратів із потенційним терапевтичним ефек
том. А якщо на вашу хворобу хворіє небагато 
людей або небагато з тих, хто може заплатити, 
тоді ринки постачать небагато варіантів, а то 
й ніякого. Один яскравий приклад — сонна 
хвороба в Африці. Це жахлива хвороба, яка пе
редається укусом мухи цеце. Щороку нею зара
жаються понад 300 ооо ос. Хвороба викликає 
приступи «лихоманки, головного болю, потін
ня», і її жертви зрештою впадають у кому, яка 
призводить до смерті5. Один відомий препарат 
під назвою ефлорнітин (Eflornithine) може виліку
вати цю хворобу. Розроблений як препарат для 
лікування раку американською філією компа
нії «Aventis», ефлорнітин, як випадково встано
вили, виявився дуже ефективним проти сонної 
хвороби на прогресивних стадіях розвитку6. 
«Він виявився таким разючим при витягуванні 
людей з передсмертної коми, що його назвали 
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«препаратом воскресіння»7. Але фірма «Aventis» 
відмовилася випускати препарат, коли він ви
явився неефективним проти раку, хвороби, на 
яку хворіють численні платоспроможні групи 
населення. Африканські пацієнти нічого не мо
гли заплатити, тож фармацевтичні компанії 
не могли з прибутком покрити постійні витра
ти повернення цього препарату у виробництво. 
Однак 2ооо р. виник корпоративний інтерес до 
хімічного попередника ефлорнітину, бо, «як 
виявилося, він може запобігти росту волосся на 
обличчі жінок»8. Заможні американські жінки 
заплатять істотні суми за препарат, тож тіль
ки прибуток, отриманий від тих жінок, більш 
ніж покриє постійні витрати з повернення його 
у виробництво9. Зубожілі африканці змогли 
одержати доступ до цього препарату як побічну 
вигоду, але тільки тому, що деякі платоспро
можні покупці поділяли їхнє вподобання до 
цієї хімічної сполуки.

Тут можна було б відчути спокусу вдатись до 
міркувань про те, які огидні фармацевтичні 
компанії. Але це було б неправильно з двох при
чин. По-перше, в ринковій економіці приват
ні фірми існують на те, щоб заробляти більше 
грошей, ніж вони витрачають, і вони справді 
мають обов’язок перед своїми акціонерами ро
бити тільки це. По-друге, фармацевтичні ком
панії в багатьох випадках допомагали бідним 
жертвам хвороб без надії на фінансову випла
ту10. Але тут ідеться не про уявну недоброзич
ливість, властиву фармацевтичній промисло
вості, а про те, як функціонують ринки, коли 
з товарами пов’язані істотні постійні витрати.
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Історія ефлорнітину яскраво ілюструє явище 
«хто кому сприяє». Коли тільки бідні африкан
ці хочуть ефлорнітину, прибуток, доступний 
для продавців, не може покрити постійних ви
трат запуску препарату у виробництво. А коли 
багаті західні жінки поділяють зацікавленість 
бідних африканців, препарат ефлорнітин мож
на з прибутком поставити на ринок. Хто кому 
сприяє? У цьому випадку багаті, волохаті жінки 
дають користь бідним африканцям, допомага
ючи зробити вигідним товар, якого вони праг
нуть разом з африканцями.

Хоча історія з ефлорнітином переконлива, 
вона просто анекдотична. Я переходжу тепер 
до систематичного документування цього фе
номену на основі фактів. Хоча функціонування 
цього феномену потребує тільки двох умов—ви
соких постійних витрат відносно розміру рин
ку і вподобань, що різняться в різних груп по
купців,—систематичне документування цього 
феномену потребує додаткових умов. По-перше, 
я маю потребу в численних ринках, які різнять
ся складом своїх покупців, тож можна бачити, як 
цей склад впливає на сукупність доступних то
варів, а отже, і на задоволення різних типів по
купців. Зокрема, я повинен розглянути численні 
ринки, кожен з яких є самодостатньою сукупніс
тю покупців і продавців. По-друге, документа
ція цього феномену потребує даних про кількість 
і особливості доступних товарів. По-третє, мені 
потрібні дані про властиві різним типам людей 
тенденції споживати товари цієї галузі.

Географічний ринок різний для різних това
рів. Деякі товари, як-от ресторани, мають дуже 
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локальні квартальні ринки. Інші, як-от місцеві 
фірми ЗМІ, мають за свої географічні ринки ве
ликі міста з передмістями. А розглянуті в час
тині III товари, які можна відправити на вели
кі відстані за невисокі ціни, мають глобальні 
ринки. Які галузі промисловості відповіда
ють критеріям не тільки функціонування, але 
й спостереження феномену «хто кому сприяє»? 
На рівні великих міст із передмістями ринки 
ЗМІ, зокрема радіо, телебачення й газети, задо
вольняють умови і функціонування, і спостере
ження. По-перше, постійні витрати досить ви
сокі, тож ринки пропонують небагато товарів. 
По-друге, як побачимо згодом, уподобання сто
совно змісту ЗМІ гостро різняться серед різних 
груп споживачів.

А як щодо умов спостереження? Чи можна 
спостерігати численні географічно відмінні 
ринки ЗМІ? Хоча технологія тепер дозволяє зро
бити зміст ЗМІ (аудіо, відео або текст) негайно 
доступним де завгодно, є інші обмеження, як 
далеко можна передавати зміст ЗМІ, не «зіпсу
вавши» його. За винятком «New York Times», що 
висвітлює широкі національні та міжнародні 
теми, зміст місцевих ЗМІ має невелику при
вабливість за межами їхнього місцевого ринку. 
Отже, ринок щоденних газет лишається майже 
цілковито місцевим. Хоча місцеві газети часто 
не належать місцевим власникам, вони станов
лять приклад пристосованого до місцевих умов 
постачання, яке задовольняє місцевий попит. 
Місцевий редакційний і виробничий персо
нал може створювати місцеві газети з місцевою 
й немісцевою тематикою. Хоча деякі матеріали 
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придбані в національних агентств новин, га
зети загалом скроєні за місцевими смаками 
й інтересами. Погляд на американські великі 
міста з передмістями дає змогу спостерігати, як 
місцеві газети пристосовані до місцевих уподо
бань, а отже, яким видам споживачів вони да
ють вигоду.

Ці міркування слушні й у випадку звичай
ного наземного радіо. Радіостанції потребують 
місцевої фізичної апаратури, і більшість радіос
танцій мають місцеві радіорелейні можливості 
передавати повідомлення й давати оголошення 
місцевому населенню. Ці продукти пристосова
ні тільки до місцевого попиту, оскільки радіо
сигнали загалом недоступні за межами райо
нів, де їх передають.

Місцеве телебачення поділяє багато рис ра
діо й газет, але відрізняється тим, що багато 
матеріалів, що їх транслюють місцеві станції, 
виготовлені в інших місцях. Однак навіть міс
цеві станції, що є філіями національних широ
комовних мереж, як-от ABC, CBS, NBC або Fox, що
тижня мають багато власних годин. Зокрема, 
місцеві програми новин не тільки перебувають 
під місцевим контролем, а й виготовлені на 
місці для місцевих глядачів.

Отже, місцеві ринки ЗМІ дають нам чудові 
емпіричні докази для підтвердження на товар
них ринках обох феноменів: «хто кому сприяє» 
й «тиранії більшості». Уподобання щодо газет 
і радіопрограм гостро різняться в різних груп 
користувачів. Галузі промисловості дають при
клади місцевого постачання, що служить міс
цевому попиту і, окрім*того, завдяки потребам
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рекламодавців дані про доступні товари і по
водження аудиторії легкодоступні, даючи нам 
можливість спостерігати численні географічні 
ринки, що різняться складом своїх споживачів 
і товарів.

Радіомовлення

Комерційні радіостанції підтримують себе 
рекламним прибутком. Що більше слухачів 
вони залучають і що багатші слухачі, то біль
ше станція може стягувати за рекламу. Слухачі 
платять за програми тільки опосередковано 
своєю готовністю слухати рекламні оголошення. 
Власники радіостанції постають перед різними 
витратами, зокрема зарплатами диск-жокеїв, 
інженерів і дикторів оголошень, а також капі
тальними витратами на обладнання. Усі ви
трати створення програм і радіомовлення—це 
постійні витрати, бо вони не міняються залеж
но від кількості слухачів. Унаслідок постійних 
витрат радіостанції в міській зоні середнього 
розміру потрібно мати в середньому близько 
п’яти тисяч слухачів будь-якої миті, щоб бути 
беззбитковою. Приблизно одна шоста населен
ня слухає будь-якої миті, тож кожна радіостан
ція покладається на загальну кількість населен
ня приблизно тридцять тисяч.

Отже, у великих міських зонах є більше ра
діостанцій. 1997 Р- в Меридіані (населення 
бо ооо ос.), штат Міссісіпі, було дві місцеві раді
останції, тоді яку Нью-Йорку (населення 14 млн. 
ос.) —сорок чотири11. Це співвідношення досить 
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стале й для міст у діапазоні між цими двома 
крайніми прикладами. Більші ринки не тіль
ки пропонують більше станцій, а й представля
ють більше програмного розмаїття. Наприклад, 
наприкінці 1990-х років у Грейт-Фоллсі, штат 
Монтана, з населенням 65 400 ос., було десять 
радіостанцій у шести форматах: чотири стан
ції, що транслювали музику кантрі, дві станції, 
орієнтовані на рок-музику, і по одній із про
грамами давніх пісень, 40 найпопулярніших 
пісень, бігбенд-ностальгії і розмовних передач. 
Водночас у конурбації Міннеаполіс —Сент-Пол 
із населенням близько трьох мільйонів чоло
вік було двадцять три станції в одинадцятьох 
форматах: вісім, орієнтованих на рок, три—на 
бігбенд-ностальгію, три—на музику кантрі, дві 
передавали новини й належали до розмовно
го жанру, а решта радіостанцій транслювали 
сучасну музику для дорослих, сорок найпопу
лярніших пісень, повний діапазон радіопере
дач, джаз, давні пісні, спокійну сучасну музи
ку для дорослих і спортивні передачі. У місті 
Філадельфія з майже п’ятьма мільйонами на
селення було тридцять станцій у тринадцятьох 
форматах, зокрема по чотири станції з негри
тянською міською музикою, сорока найпопу- 
лярнішими піснями, програмами новин і роз
мовами; по три станції із сучасною музикою 
для дорослих, давніми піснями й релігійно- 
євангелічними передачами; по дві —зі спор
тивними передачами і бігбенд-ностальгією; по 
одній із сучасною спокійною музикою для до
рослих, джазом, класичною музикою, музикою 
рок і музикою кантрі.
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Не дивно, що на більших ринках є більше 
радіостанцій і більше програмного розмаїття. 
А от дивують не самі статистичні співвідношен
ня, а радше їхнє значення. Відповідно до стан
дартної характеристики ринків, кожна людина 
може голосувати за колір краватки, який їй по
добається, і одержувати її. Але, звичайно, серед 
боооо ос. у Меридіані або 65000 ос. у Грейт- 
Фоллсі є люди, які хотіли б слухати класичну 
музику, джаз або альтернативний рок. Ринок 
не дає цим меншинам за вподобаннями таких 
варіантів. Те, що вони одержують, залежить не 
тільки від їхніх уподобань, а й від поширеності 
цих уподобань на ринку.

Якщо різні люди віддають перевагу різним 
видам програм, то більша розмаїтість може до
зволити більшій кількості типів людей знахо
дити привабливі варіанти. Звичайний підхід, 
який використовують економісти для виміру 
задоволення покупця, полягає у визначенні 
цього задоволення на основі інформації про 
споживання й ціни. Тож, якщо хтось купує то
вар за, скажімо, 5 дол., він повинен оцінити 
його принаймні в 5 дол. У радіопрограм є та осо
бливість, яка ускладнює справу, що споживачі 
одержують їх безкоштовно. Ті, хто обирає слу
хати радіо, воліє слухати, а не дослухатися до 
тиші, та оскільки вони не платять явної ціни за 
програми, ми не можемо визначити суму в до
ларах, за яку вони готові одержати можливість 
слухати. Однак можна виснувати дещо про їхнє 
задоволення з їхньої тенденції слухати радіо, 
тобто можна припустити: що сильніша тенден
ція членів групи слухати радіо, то більше їхнє
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Таблиця 1. Преференції радіослухачів за групами й форматом

Відсоток 
слухачів цієї групи

% не
грів—слу
хачів цього 
форматуНегри | Білі

Радіоформати, призначені майже тільки для негрів
Негритянський 32,5 1,7 81,7
Негритянський
дорослий сучасний 18,3 0,8 84,8
Євангелічний 3,8 0,09 90,6
Негритянський давні пісні 2,4 0,07 89,5
Негритянський євангелічний 1,8 0,03 94,2
Негритянський розмовний 1,4 0,03 91,3

Формати зі слухачами неграми і білими
Сучасне популярне радіо 7,7 2,7 40,2
Джаз 6,5 2,3 39,4
Релігійні передачи 2,5 1,2 32,9

Інші формати, що приваблюють значні мас:иви слухачів-негрів
Загалом 15,6 48,3 8,4

Формати, які приваблюють переважно білих
Кантрі 1,5 11,9 3,1
Новий і класичний рок 1,2 10,0 2,9
Бігбенд-ностальгія 0,5 4,2 2,9

% іспаномов-
них слуха
чів цього

Іспаномовні Неіспаномовні формату

Орієнтовані майже тільки на іспаномовних
Іспаномовні 45,7 0,5 96,2

Формати з іспаномовними й неіспаномовними слухачами
Сучасне хіт-радіо 8,6 6,0 29,5
Сучасне хіт-радіо міське 6,4 4,2 30,5

Інші формати, які приваблюють значні масиви іспаномовних слухачів
Загалом 34,0 72,7 12,0

Джерело: №а№/одеІ (2003 р.)
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задоволення. Цей спосіб визначення ступеня 
задоволення, дарма що він приблизний, відо
мий із голосування в політичних контекстах. 
Усі люди платять, власне кажучи, однакову 
ціну, щоб голосувати, а отже, їхня постанова го
лосувати не свідчить про інтенсивність перева
ги, яку вони віддають одному кандидатові над 
іншим, але ця постанова справді відображує 
бажання голосувати, що було досить сильним, 
щоб спонукати їх піти на виборчі дільниці.

У великих міських зонах радіо слухають біль
ше, і цей позитивний зв’язок можна визначити 
після складання імовірних детермінантів слу
хання радіо, як-от час поїздки від передмістя 
до міста12. У великих міських зонах численна 
потенційна аудиторія дає змогу радіомовним 
компаніям залучати досить багато слухачів, 
щоб покрити постійні витрати експлуатації 
більшої кількості станцій.

Хто кому сприяє?

Коли є постійні витрати, люди одержують ви
году від участі в ринках із більшою кількістю 
покупців, бо додаткова кількість покупців допо
магає виводити на ринок більше різних товарів. 
Але чи всі люди дають одне одному однакову 
вигоду? Якби всім подобалися однакові види 
музики, тоді кожен давав би кожному іншому 
однакову й вигоду. Але, як виявляється, різні 
люди, які різняться між собою расою, мовою, 
віком або статтю, віддають перевагу вкрай різ
ним радіопрограмам.
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Величезна більшість радіостанцій у США пе
редають програми в одному з приблизно сорока 
окремих форматів, які прагнуть звернутися до 
різних груп людей. Наприклад, станції «Сорок 
найпопулярніших пісень» (або «сучасне радіо 
хітів») транслюють музику, призначену для слу
хачів віком до тридцяти років, натомість стан
ції «Бігбенд-ностальгія» призначені для людей, 
яким за п’ятдесят. Деякі станції ведуть передачі 
іспанською мовою для іспаномовних слухачів, 
а інші станції призначені для слухачів-негрів. 
Можливо, не дивно, що різні формати прива
блюють зовсім інші групи слухачів. Оскільки 
сигнали ефірного мовлення безкоштовні, ви
бір із боку аудиторії не обмежений цінами на 
програму або прибутками аудиторії. Тому ін
формація про моделі використання радіо- й те
лепередач дає незвичайно добрі дані для харак
теристики вподобань.

Щоб проаналізувати вподобання негрів і бі
лих до радіопрограм, я зібрав дані за 1997 Р- про 
всіх слухачів і слухачів-негрів кожної стан
ції в ста великих міських зонах із численним 
негритянським населенням, а також дані за 
1997 Р- про всіх іспаномовних слухачів, що слу
хають кожну станцію у п’ятдесяти чотирьох 
великих міських зонах із численним іспано
мовним населенням. Ці зони, як правило, ма
ють станції, призначені відповідно для афроа
мериканців і вихідців із Латинської Америки, 
тож моделі слухання відображують вибір се
ред альтернатив. Використані дані походять 
з оглядів аудиторії компанії «АгЬіїгоп» навесні 
1997 Р- «АгЬіігоп» платить маленькі грошові суми 
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тисячам радіослухачів, щоб вони вели щоден
ники, як вони слухають радіо. У мене є й дані 
1993 р. про те, хто слухає кожну станцію в 163-х 
великих міських зонах за віковими групами 
й окремо—за статтю. Джерела галузевих даних 
дають мені змогу класифікувати кожну стан
цію, визначивши її належність до одного з со
рока— п’ятдесяти програмних форматів.

Таблиця і ілюструє, як негри та інші слухачі 
(для стислості—білі) поділені між форматами. 
Єдиним найпоширенішим програмним фор
матом і, безумовно, найпопулярнішим серед 
білих, є музика кантрі. Радіостанції музики 
кантрі залучають 12% білих слухачів, але тільки 
1,5% слухачів-негрів, тож їхні аудиторії непро
порційно (понад 97%) білі13. До інших форматів, 
які приваблюють понад 95% білих, належать 
рок, класичний рок і бігбенд-ностальгія.

Декілька програмних форматів звертаються 
і до афроамериканців, і до білих. Наприклад, 
станції, що передають джазову музику, залу
чають 6,5% слухачів-негрів і 2,3% білих слухачів, 
тож їхня аудиторія майже на 40% афроамери- 
канська. Станції «Сорок найкращих пісень», 
які транслюють і музикантів-негрів (ці станції 
ще називають міськими сучасними хіт-радіо), 
а також релігійні станції, теж приваблюють 
і афроамериканців, і білих.

Але більшість слухачів-негрів зосереджені 
в категоріях, які залучають небагато білих слу
хачів. Понад половину слухачів-негрів скон
центровані тільки у двох форматах: негритян
ському і негритянському дорослому сучасному, 
хоча їх слухають менше 2,5% білих слухачів14.
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Загалом призначені неграм формати залуча
ють 6о% всіх слухачів-негрів, але тільки при
близно з% білих слухачів. Одне слово, афроаме
риканці й білі віддають перевагу зовсім різним 
радіопрограмам.

Як призначені неграм радіостанції відрізня
ються від станцій, призначених білим? Головна 
відмінність—раса артистів і осіб, що працюють 
в ефірі. На цьому тижні, коли я пишу ці слова, 
відповідно до журналу «Radio в- Records», артиста
ми, яких найчастіше транслювали на негри
тянському дорослому сучасному форматі (який 
ще називають міським сучасним для дорослих) 
були Алісія Кіз, Браєн Макнайт, Аніта Бейкер, 
Принц, Лютер Вандрос, Петті Лабель, Рональд 
Айслі, Джилл Скотт, Тіна Мері, Джеральд 
Леверт, Р. Келлі і Кем. Усі ці артисти, крім Тіни 
Мері — афроамериканці15. Десятьма артиста
ми, яких найчастіше транслювали по дорос
лому сучасному радіо тієї самої пори, були Лос 
ЛоунліБойс, «Five for Fighting», Кіт Урбан, «Maroons», 
Дайдо, Мартіна Макбрайд, Кімберлі Локк, Сіл, 
Елтон Джон і Філ Коллінз, два з них є неграми 
або мають негрів у складі гурту 1б. Призначені 
неграм радіостанції, як правило, мають персо
нал з афроамериканців17.

У вихідців з Латинської Америки й неіспано- 
мовних слухачів також дуже різні вподобання 
щодо радіопрограм. У другій частині табл. і по
дано дані про програми за форматом та іспа
номовним статусом, орієнтовані на ринки з іс
паномовним слухачем. Вихідці з Латинської 
Америки становлять в середньому 25% населення 
в міських зонах з іспаномовними програмами.
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Більшість форматів, як-от кантрі, розмовні, но- 
винні, а також більшість станцій, призначених 
для негрів, приваблюють аудиторії, які менше 
ніж на чверть складаються з іспаномовних слу
хачів. Два популярні формати—сорок найпо- 
пулярніших пісень і міські сорок найпопуляр- 
ніших пісень—звертаються і до іспаномовних, 
і до неіспаномовних слухачів, приваблюючи 
аудиторії, які десь на третину складаються 
з вихідців із Латинської Америки. Іспаномовне 
радіо приваблює непропорційно велику іспа
номовну аудиторію: майже половина іспано
мовних слухачів (46 %) вибирає іспаномовне ра
діо. Отже, як і афроамериканці та білі, вихідці 
з Латинської Америки і неіспаномовні слухачі 
мають украй різні радіовподобання.

Слухачі різного віку також мають украй 
різні радіовподобання18. Наприклад, підліт
ки слухають передачі, дуже сконцентровані 
в трьох форматах: сорок найпопулярніших 
пісень (37,6%), музика для афроамериканців 
(19,3%), і рок (и,5%), тоді як радіослухачі віком 
понад шістдесят п’ять років дуже сконцентро
вані у форматах бігбенд-ностальгія (14,0%), кла
сична музика (з,6%), змішані програми (7,6%), 
новини і новини та розмови (16,3%), розмови 
(14,0%). І, нарешті, вподобання щодо радіо різ
няться між чоловіками й жінками. Рок залучає 
15% слухачів-чоловіків і тільки 7% жінок, тобто 
чоловіки становлять дві третини слухацької 
аудиторії. Натомість спокійна сучасна музика 
для дорослих приваблює ю% жінок і тільки 6% 
чоловіків, тобто її слухацька аудиторія на 6о% 
жіноча.
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Хоча програмні уподобання істотно відрізня
ються за віком і трохи—за статтю, віковий й тен
дерний розподіл населення (наприклад, частка 
населення віком понад шістдесят п’ять років) 
не варіюється так суттєво у великих міських 
зонах, як частки слухачів-негрів та іспаномов
них слухачів. У результаті феномени «хто кому 
сприяє» й «тиранію більшості» важко зафіксува
ти на основі таких критеріїв, як вік і стать.

Однак у різних великих міських зонах справ
ді є дуже різні концентрації жителів-негрів. 
Отже, можна використати структуру розділу і, 
щоб подумати про задоволення, яке різні типи 
людей отримують від радіо, за умови, що в різ
них етнічних і расових груп різні вподобання. 
Почнімо з афроамериканців і білих та уявімо 
собі спектр продукту, що тягнеться від варіантів, 
призначених для негрів, розташованих на да
лекому лівому краї, до варіантів, призначених 
для білих, які містяться на далекому правому 
краї. Різні «міські» радіоформати перебувають 
на лівому краї, джаз і сорок найпопулярніших 
пісень будуть у центрі, а кантрі—на правому 
краї. Там, де живе мало афроамериканців, годі 
сподіватися почути радіостанції, призначені 
для чорних. Там, де кількість негритянського 
населення значна, можна сподіватися почути 
кілька станцій, призначених для негрів. А там, 
де негритянське населення численне, можна 
сподіватися більшого числа станцій. Оскільки 
афроамериканці як група мають більші вподо
бання до станцій для негрів, можна було б спо
діватися, що афроамериканці в зонах із чис
ленним негритянським населенням зможуть 
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знайти радіостанцію, близьку до своєї ідеальної 
станції.

Із 246 радіоринків, які я вивчив, тільки тро
хи більше половини мають принаймні одну 
місцеву радіостанцію, призначену для негрів. 
Тенденція мати хоча б одну таку станцію по
силюється не тільки з розміром ринку, а й, кон
кретніше, з кількістю афроамериканців у цій 
зоні. Ринки без єдиної призначеної для негрів 
радіостанції складаються в середньому з 13 ооо 
афроамериканців й 312 ооо білих. Ринки з од
нією радіостанцією для негрів складаються в се
редньому з 39 ооо афроамериканців й 513 ооо 
білих.

За винятком факту, що ринки, де є менше 
ніж 15 ооо афроамериканців, не мають жодної 
призначеної для негрів радіостанції, співвідно
шення між часткою негрів у великих міських зо
нах і часткою станцій, призначених для слуха- 
чів-негрів, приблизно пропорційне. У великих 
міських зонах із ю% афроамериканців неграм 
призначені приблизно 8% радіостанцій. Коли 
частка негритянського населення збільшується, 
зростає й відсоток радіостанцій, призначених 
для афроамериканців. Те саме співвідношення 
зберігається і у випадку іспаномовних (та інших 
орієнтованих на вихідців з Латинської Америки) 
програм і місцевого іспаномовного населення. 
Отже, характер доступних радіостанцій дуже 
чутливий до складу потенційних слухачів у цій 
зоні. У місцях з більшою кількістю афроамери
канців негри, напевне, знайдуть більше варіан
тів, які приваблять їх. Це твердження слушне 
й для іспаномовних слухачів.
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А як щодо прямих свідчень про задоволен
ня? Коли дослідити слухання різними расами, 
ми бачимо, що не всі групи дають однакові ви
годи одна одній. Розгляньмо співвідношення 
між тенденціями негрів і білих слухати радіо 
та між місцевим негритянським і білим насе
ленням. Слухання з боку негрів різко збільшу
ється зі збільшенням негритянського населен
ня, натомість не змінюється залежно від білого 
населення. Додатковий мільйон білих у вели
кій міській зоні збільшує слухання білих при
близно на 0,4% від основи 13%, або приблизно на 
3%. Додатковий мільйон афроамериканців під
німає слухання збоку негрів на 2,7% від основи 
18%, або приблизно на 15 %. Для слухання з боку 
негрів різниця між перебуванням у великій 
міській зоні в дев’яностій процентилі негри
тянського населення (о,5 мільйона афроаме
риканців) і в десятій процентилі (30 ооо афро
американців) становить 1,25 процентні точки 
від слухання всього населення, або майже одну 
десяту середнього рівня слухання з боку негрів19. 
Тобто негри-радіослухачі виграють, коли в зоні 
їхнього ринку є інші негри, але нічого не вигра
ють від наявності додаткових білих.

Аналогічно й слухання з боку білих має по
зитивне співвідношення з білим населенням, 
але не пов’язане з негритянським населенням. 
Одне слово, білі як радіослухачі виграють від 
наявності інших білих на ринку, але нічого не 
виграють від наявності додаткових негрів на 
ринку.

Це разючі результати. Більші ринки пропо
нують більше товарів, які могли б у принципі 
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запропонувати більше задоволення всім спожи
вачам. Але варіативність товарів чутлива до ва
ріативності споживачів, і тому афроамерикан
цям й білим подобаються різні товари, ці групи 
дають вигоду тільки самі собі, а не одна одній 
на цьому товарному ринку. Подібні до поданої 
вище моделі слушні й для іспаномовних і неіс- 
паномовних слухачів.

Ці результати ясно засвідчують феномен «хто 
кому сприяє». Коли постійні витрати великі, 
а вподобання різні в різних споживачів, тоді, 
коли розподіл відбувається через ринки, люди 
одержують те, що хочуть, але тільки тоді, якщо 
інші люди також готові заплатити за нього. Як 
наслідок споживачі мають користь з участі на 
товарному ринку разом з іншими людьми, які 
поділяють їхні вподобання. Ми бачили це на 
прикладі фармацевтичних препаратів і бачи
мо це і в радіо. Ці результати доводять, що раді- 
оринок украй далекий від гіпотетичних крава
ток, доступних індивідові тільки тому, що він 
сам хоче одну краватку.

Щоденні газети

Ми бачили на прикладі радіо, як функціонує 
диференційований товарний ринок з постій
ними витратами, які досить великі, щоб обмеж
ити галузь у середньому двадцятьма товарами 
у великій міській зоні. Газетні ринки пропону
ють ще менше товарів у великій міській зоні: 
типова велика міська зона США має одну що
денну газету, і її видавець повинен вирішити, 
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як пристосувати її до трохи, а то й дуже різнома
нітного населення. Чинячи так, він може спо
добатися одній групі, але не іншій.

Уявлення, що збільшення однієї групи фак
тично може заподіяти шкоду іншій групі по
купців товару, може видатися невірогідним. 
Усе-таки недавні намагання щоденних газет 
стати привабливими для іспаномовних чита
чів дають нагоду провести цікаве досліджен
ня. Іспаномовні не тільки становлять істот
ну частину американського населення, а є 
великою групою, яка збільшується найшвид
ше. Іспаномовне населення зросло від менше 
5% американського населення 1970 р. до майже 
ю% 1990 р. і 12,5% 2000 р.20 Вихідці з Латинської 
Америки і англосакси відрізняються своїми га
зетними уподобаннями. По-перше, багатьом 
вихідцям з Латинської Америки подобають
ся газети іспанською мовою, а не англійською. 
По-друге, багато тем, як-от латиноамерикан
ські справи й футбол, привертають більшу ува
гу іспаномовної громади. По-третє, на думку 
деяких експертів, іспаномовні читачі воліють 
бачити на першій сторінці і яскраву газетну 
графіку, і висловлені думки21.

Кількість газет у США неухильно зменшу
валася внаслідок поширення телебачення22. 
Газетні видавці вважають можливість кількіс
ного зростання зароджуваних іспаномовних 
громад за спосіб зупинити цей спад. Але залу
чення іспаномовних читачів без відчуження 
англомовних—важка справа.

Досвід газети в Расіні, штат Вісконсін, 
ілюструє труднощі намагань звернутися до 
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різноманітних груп з єдиним товаром. Газета 
«Journal Times», поставши перед дедалі численні
шим іспаномовним населенням у Расіні, спро
бувала пристосуватися, звернувшись до по
тенційних нових читачів. Вона містила повну 
сторінку новин іспанською мовою з підсумком 
англійською мовою. Але, за даними журналу 
«Editor and Publisher» за 2004 р, «у місті “синіх ко
мірців” із високим рівнем безробіття й початко
вим обуренням, спрямованим проти незакон
них іммігрантів, раптове перетворення другої 
сторінки з англомовної на іспаномовну збен
тежило навіть деяких давніх читачів, коли ця 
сторінка з’явилася вперше». Редактор Рендольф 
Брандт розповідав: «Ми передбачали, гцо буде 
кілька скарг. А от не передбачали, що реакція 
буде така галаслива». Окрім того, «безліч чи
тачів загрожували скасувати свою передплату. 
Кілька десятків справді скасували, і здавалося, 
що від передплати відмовлятимуться щоразу, 
коли з’являлася сторінка. Ці намагання не тіль
ки не розширили коло читачів, а й поставили 
газету під загрозу»23.

Досвід Расіна не поодинокий. За даними 
того самого джерела, третя найбільша що
денна газета штату Юта — «Standard-Examiner» 
в Огдені—кілька років тому спробувала випус
кати двомовну сторінку і зазнала невдачі через 
обурення англомовних читачів24.

Ніде зростання кількості вихідців 
із Латинської Америки не було таким разючим, 
яку Маямі, де іспаномовне населення зросло від 
5% i960 р. до 65% 2000 р. Один спостерігач відзна
чив, що в «1970-х роках Маямі був єврейською 
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громадою пенсіонерів. Це те саме місце, де ко
лись засмагали на сонці брунатні єврейські жі
ночки. Сьогодні там повно іспаномовних жінок 
на роликових ковзанах»25.

Як швидка зміна в складі населення Маямі 
позначилася на газетному ринку? Оскільки іс
паномовне населення Маямі зростало, «Miami 
Herald», єдина велика щоденна газета округу, 
прагнула прихилити іспаномовних читачів. 
Першою спробою були «кілька сторінок» іс
панською мовою. Згодом вони виросли до га
зети в газеті під назвою спершу «ЕІ Miami Herald», 
а потім «ЕІ Nuevo Herald». Але ця газета лишала
ся схованою в грубій газеті «Miami Herald», «фунт 
англійських матеріалів, чверть фунта іспан
ських». Цей товар «подвійного призначення» 
мав змішаний успіх серед іспаномовних чи
тачів. За словами його видавця, «покупець ви
ймав іспаномовну газету з «Miami Herald», клав 
англомовну газету назад і лишав на прилавку 
двадцять п’ять центів—тоді як «Miami Herald» 
коштувала тридцять п’ять центів. Власник кі
оску привласнював собі двадцять п’ять центів, 
а ми вірили йому, що він не продав газети». Як 
додав видавець, «ринок промовляв на користь 
окремої газети»26.

Ці історії про заохочення іспаномовних чита
чів свідчать, що додаткові вихідці з Латинської 
Америки в міській зоні погіршують становище 
неіспаномовних читачів як споживачів газети, 
і навпаки. Одне слово, спонукають до думки, що 
на цьому товарному ринку виявляється тиранія 
більшості. Чи підтверджений цей випадок сис
тематичним аналізом галузі щоденних газет?
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Хоча, можливо, мовні відмінності, які роз
різняють іспаномовних і англомовних читачів, 
найгостріші, негри і білі як групи теж мають 
різні вподобання щодо газет. Це стає очевидним 
з їхнього вибору різних продуктів у міських зо
нах, де є кілька газет. Наприклад, у Чикаго, 
Бостоні та Філадельфії є по дві великі газети, 
які яскраво різняться між собою. Кожне місто 
має газету великого формату і якесь бульварне 
видання. Бульварний формат мав традиційну 
привабливість для людей, які їздили на роботу 
в громадському транспорті, бо легше було горта
ти сторінки у велелюдному місці.

Газети великого формату присвячують біль
ше місця важливим політичним новинам (на
ціональним, міжнародним і діловим новинам), 
натомість бульварні газети зосереджуються біль
ше на «легковажних новинах» (як-от про розва
ги і спортивні змагання). Як реагують спожива
чі—негри і білі? У межах кожної з цих міських 
зон ринкова частка бульварної газети набагато 
вища в суто негритянських кварталах. Що біль
ша частка негрів у якомусь поштовому округу, то 
більша ринкова частка бульварної газети віднос
но газети великого формату27. В результаті перед
бачувана ринкова частка газет великого формату 
в поштовому окрузі з переважно негритянським 
населенням (у дев’яносто п’ятому процентилі 
часток негритянського населення, що становить 
48% афроамериканців) на двадцять процентних 
точок нижче, ніж у переважно білому поштово
му окрузі (в п’ятому процентилі часток негри
тянського населення, де майже все населення 
білі). Здається, що споживачі-негри як група 
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здебільшого віддають перевагу бульварним ви
данням28 .

Хоч у цьому випадку вподобання різнять
ся не так гостро, як прагнення читати англій
ською мовою, а не іспанською, різні вподобання 
афроамериканців і білих однаково дають змогу 
припустити, що газети можуть бути призначе
ні одній групі тільки коштом другої.

Спрямованість газет

У певному регіоні існує набагато менше щоден
них газет, ніж радіостанцій. Справді, дифе
ренціювання товару в щоденних газетах наби
рає зовсім іншої форми, ніж на радіостанціях. 
Замість сорока —п’ятдесяти різних окремих 
програмних форматів щоденні газети взагалі 
різняться в трьох аспектах: розлогістю, стилем 
і висвітленими темами (наприклад, місцевими 
або національними, важливими політичними 
новинами і легковажними повідомленнями). У 
виборі свого підходу до цих трьох змінних ве
личин газети —байдуже, прагнуть вони цього 
усвідомлено чи ні —можуть більшою чи мен
шою мірою приваблювати читачів-негрів.

Як можна було б сподіватися, якщо газети 
намагаються привабити читачів із місцевої 
громади, газетне націлювання на ринки, де 
частка потенційних читачів —негри, має різ
ний характер. Це зрозуміло зі співвідношення 
між репортерами важливих політичних новин 
і часткою негритянського населення у великій 
міській зоні: частка репортерів легковажних 
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новин вища на ринках із більшою часткою не
гритянського населення. Наскільки суттєве 
це співвідношення? Порівнюючи з міською зо
ною, де все населення біле, міська зона з 50% 
афроамериканців мала б 50% —на відміну від 
6о% —репортерів і редакторів, що висвітлюють 
важливі політичні новини29.

На ринках з більшою кількістю афроамери
канців, газета (газети) в місті ближча до впо
добань споживачів-негрів. Як це впливає на 
тенденцію різних типів людей купувати газе
ту? Чи справді білі куплять, напевне, місцеву 
газету на ринку, де газета враховує вподобан
ня білих? Чи справді афроамериканці куплять 
газету, мабуть, у великій міській зоні з більш- 
менш численним негритянським населенням? 
Чи справді збільшення числа афроамериканців 
на ринку зменшує імовірність, що білі куплять 
газету, і навпаки?

Відповідь на ці запитання потребує, якщо 
взяти до уваги, які саме систематичні дані до
ступні, трохи винахідливості. Я не стежу за тен
денцією людей купувати газети, але мав змогу 
проаналізувати обіг місцевих щоденних газет, 
а також демографічні особливості за належніс
тю до поштового округу. Ці дані дали мені змогу 
використати непрямий підхід у фіксації відно
син між чорними й білими громадами великої 
міської зони й тенденцій цих груп купувати 
газету.

По-перше, що вища частка негритянського 
населення цього поштового округу, то менший 
обіг газет на душу населення в цьому пошто
вому окрузі. Ця ситуація відображує розрив 
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у читацьких уподобаннях між негритянським 
і білим населенням, або ж слабшу тенденцію 
негрів купувати газети, що подобаються білим 
(через низку історичних і економічних при
чин). Питання «хто кому сприяє» відображене 
в способі зміни розриву в читацьких уподо
баннях між неграми і білими від однієї вели
кої міської зони до іншої залежно від кількості 
негритянського або білого населення. Якщо га
зети більше зорієнтовані на вподобання негрів 
у міських зонах із численним негритянським 
населенням, тоді в таких зонах місцева газета 
повинна бути відносно привабливішою для аф
роамериканців і розрив між інтенсивністю чи
тання негрів і білих буде меншим. Натомість 
у міських зонах, де білого населення більше, 
а негритянського—менше, місцева газета буде 
відповідно привабливіша для білих і менш 
приваблива для негрів і розрив у читанні газет 
між неграми і білими буде більшим.

Саме це ми й бачимо в реальному житті. Як 
і в радіомовленні, тенденція афроамериканців 
купувати місцеву газету дуже чутлива до чис
ленності місцевого негритянського населення. 
Додатковий мільйон афроамериканців у вели
кій міській зоні підносить тенденцію негрів 
читати газету до приблизно 0,15 примірника 
на душу населення. Середній рівень газетного 
обігу на душу населення для афроамерикан
ців і білих разом становить 0,21 примірника, 
а рівень обігу в густо заселених негритянських 
поштових округах нижчий. Отже, додатко
вий мільйон афроамериканців піднімає рі
вень обігу серед негрів десь на 75%. Додатковий 
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мільйон білих посилює тенденцію білих про
читати газету набагато менше, приблизно на 
о,оі примірника (або приблизно на 5% серед
нього рівня обігу на душу населення). Чому 
афроамериканці більше сприяють афроамери
канцям, ніж білі—білим? Тому що білі значно 
перевершують чисельністю афроамериканців 
майже всюди. Білих усюди є досить багато, щоб 
гарантувати, що видавці будуть робити газети 
привабливими для білих. Натомість негритян
ське населення великих міських зон у багатьох 
місцях нечисленне. Перехід від значного білого 
населення до величезного не робить газету на
багато привабливішою для білих. Але перехід 
від незначного негритянського населення до, 
скажімо, чверті загального населення, мати
ме тенденцію суттєво вдосконалювати продукт 
із погляду афроамериканців.

Мало того, що ефекти в межах групи пози
тивні; ефекти між різними групами негативні 
в одному напрямі (як іти від білих до негрів) і ну
льові в другому. Отже, додаткові білі зменшують 
тенденцію афроамериканців купувати газету, 
тоді як додаткові афроамериканці не справля
ють ніякого впливу на тенденцію білих купува
ти газету. Додатковий мільйон білих зменшує 
обіг газет надушу негритянського населення на 
0,03 примірника, або на понад 15%. Цей ефект 
дає великомасштабне статистичне свідчення 
тиранії більшості на товарному ринку.

На ринках щоденних газет, як на радіорин- 
ках, ми виразно бачимо феномен «хто кому 
сприяє»: як газетні покупці афроамериканці 
дають вигоду афроамериканцям, а білі—білим. 
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Але функціонування газетного ринку з іще ви
щими постійними витратами виходить за рам
ки цього явища. Як і радіоринкам, газетним 
ринкам бракує здатності давати задоволення, 
характерної для ринків із досконалою конку
ренцією. По-перше, на відміну від гіпотетич
них краваток Фрідмана, я не одержую газети 
того виду, що я хочу, тільки тому, що я хочу її. 
Я одержую те, що хочу, якщо багато інших лю
дей також хочуть цього. По-друге, якщо вели
кий масив населення хоче чогось іншого, тоді 
моя ситуація справді погіршується, тож тут 
годі уникнути напруг, які підточують соціаль
ну єдність. Цей факт становить яскравий конт
раст із багатьма ідеалізованими зображеннями 
ринків.

Приклади радіо і газет ілюструють вигоду, 
яку одержують споживачі від наявності інших 
людей, які поділяють їхні вподобання на тому 
самому ринку. Але значення слів «перебуван
ня на тому самому ринку» дуже змінюється 
в різних галузях. Для місцевої газети й радіо 
доречною географічною областю є велика місь
ка зона. Як газетні читачі й радіослухачі афро
американці й вихідці з Латинської Америки 
виграють від проживання в тій самій місь
кій зоні, що й інші афроамериканці й вихідці 
з Латинської Америки. Натомість для таких то
варів, як фармацевтичні препарати, що їх про
дають в усій країні або в усьому світі й доступ
ність яких залежить від прибутків, які можна 
отримати від потенційних покупців у країні 
або світі, немає ніякої вигоди від проживан
ня в конкретному місці, щоб мати доступ до 
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цього товару. Африканці з країн на південь від 
Сахари, що страждають від сонної хвороби, мо
жуть мати вигоду від перейнятих власною кра
сою американських жінок. До інших прикладів 
належать автомобілі, які, як правило, виробля
ють в Азії для продажу в Європі або Північній 
Америці. Ринок одягу також дуже глобалізо- 
ваний. Відвідайте універмаг мережі «Old Navy» 
у США, і ви будете бачити одяг, зроблений у кра
їнах майже кожного континенту.

Іншу крайність становлять товари, як-от рес
торанна їжа або релігійні відправи, які тран
спортують тільки на короткі відстані. Як ми по
бачимо в розділі 4, їхня доступність залежить 
від складу споживачів, які живуть у сусідстві.





4. Хто кому сприяє у своєму районі

По суботах уранці, коли я веду своїх доньок 
на ігри з баскетболу, а потім додому в міс
течку Лоуер-Меріон, близькому передмісті 
Філадельфії, часто натрапляю на групи пішо
ходів, що йдуть і штовхають коляски. Чоловіки 
в темному одязі й довгих плащах. Жінки в до
вгих спідницях і хустках. Східний кінець міс
течка густо заселений правовірними євреями. 
Чому євреї-ортодокси туляться в цьому районі? 
Що вони виграють, проживаючи близько від 
інших людей, які поділяють їхні вподобання 
щодо їжі, стилю богослужіння та інші аспекти 
життя? Хоча державні школи, парки та інші по
слуги можуть бути негодящими, у цьому міс
течку вони всюди чудові, тож якість цих послуг 
не може пояснити скупчення ортодоксальних 
євреїв. Радше відповідь полягає у взаємодії між 
єврейським законом і економікою диференціа
ції товару з постійними витратами.

По-перше, ортодоксальні єврейські релі
гійні відправи — диференційований товар. 
Реформовані або консервативні відправи, про
ведені англійською мовою і з особистою участю 
жінок—неприйнятна альтернатива ортодок
сальним відправам для багатьох ортодоксаль
них євреїв. По-друге, проведення юдейських від
прав зумовлює постійні витрати, бо єврейський 
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закон вимагає міньяна з десяти чоловіків, щоб 
можна було провести релігійну службу. Для 
того, щоб провести ортодоксальну юдейську від
праву, хтось повинен зібрати щонайменше ще 
дев’ятьох ортодоксальних юдеїв. У районі сина
гоги має проживати достатня кількість ортодок
сальних юдеїв, щоб на проведенні служби були 
присутні хоча б десять чоловіків.

І, нарешті, ортодоксальним євреям не дозво
лено їздити в суботу. У результаті ортодоксальні 
євреї, що дотримуються Закону, повинні жити 
в межах відстані, яка дає змогу добратися піш
ки до їхнього храму. У цьому випадку ринок 
релігійних послуг спонукає створити громаду 
принаймні з десяти ортодоксальних євреїв чо
ловічої статі в межах відстані, яку можна здо
лати пішки до кожної синагоги.

Цей приклад—ілюстрація вигоди, яку спо
живачі, особливо з нетиповими вподобаннями 
до товару, можуть одержати від проживання 
в одному районі з іншими людьми, які поді
ляють їхні вподобання. Використовуючи як 
контекст ринок ресторанів, я в цьому розділі 
систематично розглядаю емпіричні дані про 
переваги, що їх можуть отримати споживачі 
товарного ринку завдяки проживанню в тісно
му сусідстві споживачів з однаковими вподо
баннями. Отже, тут я знову порушую питання 
про те, хто кому сприяє у випадку товарів на 
маленьких, обмежених безпосереднім районом 
проживання географічних ринках.

У розділі з подано виразні свідчення, що гру
пи впливають одна на одну через місцеві ринки 
ЗМІ на рівні великих міських зон і, окрім того,
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різні групи впливають одна на одну по-різному. 
Додаткові афроамериканці стимулюють появу 
більшої кількості товарів місцевих ЗМІ, призна
чених для негрів, і мають тенденцію збільшува
ти споживання афроамериканців і задоволен
ня від нього. Так само додаткові білі та вихідці 
з Латинської Америки дають вигоду відповід
но білим та іспаномовним американцям на 
місцевих ринках ЗМІ. Афроамериканці й білі, 
з огляду на їхні вкрай відмінні вподобання, не 
дають вигоди одні одним на місцевих ринках 
ЗМІ, а на ринку щоденних газет вони можуть 
фактично шкодити одні одним. Але чи ці доку
ментально підтверджені ефекти властиві лише 
ринкам із дуже високими постійними витрата
ми, як-от місцеві ринки ЗМІ й фармацевтичних 
препаратів? А чи ці феномени виникають і на 
інших ринках?

Якщо феномен «хто кому сприяє» дуже поши
рений, ми повинні мати змогу зареєструвати 
впливи на товарному ринку однієї групи спо
живачів на інші в різних галузях промисловості, 
зокрема в галузях із набагато меншими постій
ними витратами, ніж місцеві фірми ЗМІ. Але 
які галузі потрібно досліджувати? Емпіричні 
соціологи повинні бути опортуністами, бе
ручи уроки з галузей, де є систематичні дані. 
Ресторани—приклад галузі з низькими постій
ними витратами і даними, які легко з’ясувати. 
Багато ресторанів є частиною мереж, що дає 
можливість легко класифікувати їхню спрямо
ваність. Оскільки ресторани продають свої по
слуги безпосередньо широкій публіці, їхнє роз
міщення—інформація, не тільки призначена 
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для всього суспільства, а й легкодоступна, на
приклад із телефонних довідників.

За дотримання двох простих умов ресторан
ний ринок забезпечить механізм, який дасть 
змогу групі людей з однаковими вподобання
ми давати вигоду одне одному як споживачі їжі. 
По-перше, харчові вподобання різних груп по
винні істотно відрізнятися між собою. По-друге, 
постійні витрати функціонування ресторанів 
мають бути досить великими, щоб ресторани, 
привабливі для кожної групи, виникали тіль
ки там, де є достатня локальна концентрація 
людей, прихильних до конкретного різновиду 
страв. За таких умов більш імовірно, що в райо
ні з більшою кількістю членів конкретної групи 
будуть ресторани, які догоджають уподобанням 
цієї групи.

Хоча цілком вірогідно, що харчові вподо
бання різні в різних груп, менш очевидно, що 
друга умова зберігає свою слушність для ресто
ранів. По-перше, постійні витрати ресторанів 
просто не дуже великі. В інших галузях, які ми 
поки що вивчали, постійні витрати досить ве
ликі, порявняно з розміром ринку. Кількість 
товарів на ринку засвідчує приблизний (імп- 
ліцитний) рівень постійних витрат відносно 
розміру ринку. Великі міські зони мають у се
редньому двадцять радіостанцій, п’ять —сім 
станцій телебачення, і не більше, ніж жмень
ку щоденних газет. Ресторанів у порівнянні 
з цими цифрами багато. У великій міській зоні 
з одним мільйоном чоловік є приблизно і 500 
ресторанів, у США є півмільйона ресторанів, 
приблизно по одному на кожні шістсот чоловік.
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Постійні витрати функціонування рестора
ну на порядок нижчі, ніж у випадку місцевих 
фірм ЗМІ. Тож, з одного боку, здається, що на 
ресторанному ринку товарний простір густо 
заповнений, товари містяться в кожній мис
лимій точці спектра, а отже, немає споживачів 
без місцевих варіантів товару, близьких до їх
нього ідеалу. Аж ніяк не здається, що споживач 
потребує багатьох споживачів з аналогічними 
уподобаннями, щоб зробити свій бажаний рес
торан рентабельним.

З другого боку, географічний ринок ресто
ранів потенційно набагато менший, ніж гло
бальні ринки ліків або, можливо, навіть місцеві 
ринки товарів ЗМІ. Якщо так, тоді навіть велика 
кількість ресторанів у великій міській зоні не га
рантувала б маленьких постійних витрат у по
рівнянні з відповідним їм ринком. Наприклад, 
якщо люди до ресторанів подорожують тіль
ки на короткі відстані, то сукупність ефектив
них варіантів вибору може складатися тільки 
з ресторанів у радіусі кількох миль, а не в усій 
міській зоні. А якщо вподобання в різних спо
живачів різні, нечисленні групи з відмінними 
уподобаннями можуть мати доступ до обмеже
ного числа привабливих варіантів, а то й узага
лі не матимуть жодного привабливого варіанта. 
Отже, хто кому сприяє в невеличкому районі?2

Який він, географічний ринок ресторанів?

Який завбільшки географічний ринок рестора
ну і як його можна порівняти з ринком місцевих 
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продуктів ЗМІ? Окрім випадків, коли спожи
вачі подорожують, вони відвідують ресторани 
тільки в межах своїх міських зон. А втім, різні 
типи ресторанів мають ринки різного розміру. 
Чотиризірковий ресторан у центрі міста, який 
відвідують тільки з особливих нагод, залучає 
відвідувачів з усієї міської зони. Однак рестора
ни швидкого харчування мають менші ринкові 
зони. Наприклад, у Луїсвіллі (штат Кентуккі), 
міській зоні з населенням приблизно один міль
йон ос., є 59 ресторанів «McDonald’s», 33 ресторани 
швидкого обслуговування «KFC» («Кентуккські 
смажені курчата»), 32 ресторани «Taco Bell», 2 рес
торани «ТСІ Friday’s» і 6 ресторанів «Bob Evans». 
Ресторанні фірми не хочуть, щоб їхні філії кон
курували одна з одною, тому існування багатьох 
ресторанів даної мережі в міському окрузі свід
чить, на перший погляд, що їхні географічні 
ринки набагато менші за саму міську зону.

Дані про число ресторанів на певній терито
рії дають змогу робити систематичні висновки 
про розмір ринкової зони ресторанів. Якщо по
пит на ресторани виникає в цій географічній 
зоні, можна було б сподіватися тісного зв’язку 
між географічною зоною попиту (вимірюваною, 
скажімо, кількістю населенням) і числом від
критих ресторанів. Справді, співвідношення 
між ресторанами й населенням на певному рів
ні географічного скупчення свідчить, що про
позиція в цій зоні обслуговує попит на цьому 
рівні географії—або ж у його межах. Дані про 
кількість населення й число ресторанів у меж
ах території кожного поштового округу свідчать 
про ефективний розмір географічних ринків 
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ресторанів3. Поштовий округ із тризначним 
поштовим індексом охоплює всі п’ятизначні 
поштові індекси, які починаються з тих самих 
перших трьох цифр. Поштовий округ із триз
начним індексом має в середньому приблиз
но тисячу квадратних миль загальної площі 
водойм і суходолу. Якби ці округи були круглі, 
вони б мали середній радіус,15,і милі4. З огля
ду на розмір цих округів і те, як далеко люди 
здебільшого їздять до ресторану, розважливо 
припустити, що ресторани в поштовому окрузі 
з тризначним індексом залучають споживачів 
у межах цього округу.

Існує тісний позитивний зв’язок між кількіс
тю населення і числом ресторанів на рівні по
штового округу з тризначним індексом, і цей 
зв’язок свідчить, що ресторани залучають своїх 
відвідувачів із зон, у яких містяться ці рестора
ни (або, принаймні, що існує баланс між «екс
портом» і «імпортом» споживачів у цій зоні). 
У поштовому окрузі з тризначним індексом на 
кожну додаткову тисячу чоловік припадають 
додаткові 1,51 ресторану.

Поштові округи з тризначним індексом ве
ликі, і люди у великих міських зонах загалом 
не їдуть п’ятнадцять миль задля обіду в рес
торані. А чи існує не менш тісний зв’язок між 
кількістю населення і числом ресторанів—між 
попитом і пропозицією — в менших географіч
них зонах? Якщо так, це свідчило б, що пропо
зиція задовольняє попит і в менших районах, 
або що географічний ринок ресторанів менший 
за територію поштового округу з тризначним 
індексом. Поштові округи з п’ятизначними 
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індексами набагато менші за поштові округи 
з тризначним індексом і становлять у серед
ньому сорок сім квадратних миль, з середнім 
радіусом (якщо припустити, що округи круглі) 
три милі. Виявляється, що в поштових округах 
із п’ятизначним індексом також діє виразний 
позитивний зв’язок між кількістю населення 
і числом відкритих ресторанів, засвідчуючи, 
що навіть на цьому дрібнішому рівні географії 
ресторани містяться там, де є споживачі.

Незалежно від рівня проаналізованої гео
графії додаткова одна тисяча чоловік збільшує 
число ресторанів у районі десь на і,4-1,6. З цьо
го спостереження випливають два висновки. 
По-перше, географічний ринок у більшості рес
торанів маленький. Хоча, безперечно, слуш
но, що споживачі іноді виїздять за межі своїх 
поштових округів, щоб поїсти десь у ресторані, 
виявляється, що інтенсивність, із якою спо
живачі з одного поштового округу їдуть у рес
торани на території іншого поштового округу, 
врівноважена рухом у протилежному напря
мі. У цьому аспекті в різних поштових округах 
ресторанний «експорт» врівноважує «імпорт». 
А території поштових округів із п’ятизначним 
індексом можна більш-менш розважливо вва
жати за ринкові зони ресторанів. Практичне 
значення цього висновку полягає в тому, що по
штовий округ із п’ятизначним індексом можна 
вважати за відповідну тому чи тому ресторано
ві ринкову зону.

По-друге, як з радіостанціями у великій 
міській зоні, більше потенційних спожива
чів однозначно породжують більше товарів.
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Про ресторани можна думати диференційо
вано, беручи до уваги і розміщення, і кухню. 
Наявність більшої кількості ресторанів зага
лом означає, що більша кількість людей зна
йдуть ресторани, які задовольняють їхні сма
ки. Якби всім людям подобалася однакова 
сукупність ресторанів, тоді всі люди здійсню
вали б однаковий сприятливий вплив одне на 
одного через товарні ринки. Але вподобання 
людей відрізняються.

Чи справді різні групи населення 
віддають перевагу різним ресторанам?

Самоаналіз і принагідний досвід засвідчу
ють, що різні групи постійно відвідують різні 
ресторани. Систематичні дані підтверджують 
це. Організація «Scarborough Research» протягом 
1999-2000 рр. провела опитування 180 ооо ос., 
що відрізнялися расою, іспаномовним статусом 
і освітою, і запитувала, які з довгого списку рес
торанів вони відвідували за минулі тридцять 
днів. Список складався з п’ятдесяти дев’яти ме
реж закладів швидкого харчування і сімдесяти 
семи мереж ресторанів. Ці дані охоплюють біль
шість з п’ятдесяти найпопулярніших мереж, 
ЯКІ 2002 р. заробили 96,4 млрд. дол. прибутку, 
або приблизно 20% загального американського 
прибутку ресторанної галузі5.

Ресторани значно різняться своїми послуга
ми—і кухнею, і ціною. Серед мереж ресторанів 
є і заклади швидкого харчування, і традиційні 
ресторани, і їхнє меню (яке я загалом побачив 
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на їхніх веб-сайтах) дає змогу поділити їх на 
шість груп: з куркою (зокрема «Chick-fil-A» [салати 
з курячим філе], ресторани «Church's Fried Chicken» 
[смажені курчата], ресторани «KFC», «Popeye’s 
Chicken» і «Bisquits»), з піцою (як-от «Domino», «Pizza 
Hut», «Papa John», «Little Caesar», «Bertucci»), з гам
бургерами («McDonald’s», «Burger King», «Wendy», 
«Checkers» і т. д.), мексиканські (зокрема «Тасо 
Bell», «Тасо Time» і «El Polio Loco»), зі стейками (зо
крема «Golden Corral», «Lonestar», «Outback», «Ruth’s 
Cris») і з кавою та рогаликами (як-от «Starbucks», 
«Dunkin’ Donut», «Einstein Bros. Bagels», «Noah’s Bagels»), 
а також група ресторанів, що не потрапили до 
названих вище категорій. Щорічні дані огля
ду ресторанів агенцією «Consumer Reports» дають 
нам змогу класифікувати п’ятдесят дві з цих 
мереж за ціною типового чека, а отже, відобра
зити «середню суму, заплачену за свій обід і на
пої, крім чайових»: до десяти дол. (як-от «Denni’s», 
«International House of Pancakes»), одинадцять—чо
тирнадцять дол. («Applebee’s», «Ruby Tuesday»), 
п’ятнадцять —дев’ятнадцять дол. («Bertucci», 
«Olive Garden»), двадцять—двадцять чотири дол. 
(наприклад, «Houston»), двадцять п’ять—двад
цять дев’ять дол. (жодного в нашій вибірці) і по
над тридцять п’ять дол. («Ruth’s Chris»)6.

Класифікуючи дані таким способом, ми ба
чимо, що афроамериканці й білі систематич
но відвідують різні ресторани. (Прикметна 
річ, мій аргумент не потребує, щоб уподобан
ня відрізнялися внаслідок раси. Радше я про
сто класифікую людей на негрів і білих як дві 
групи з різними вподобаннями). Як ми бачимо 
в таблиці 2, афроамериканці, напевне, більше
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сприяють мережам курячих ресторанів, ніж 
білі. Так само більша ймовірність, що негри тро
хи частіше за білих відвідують ресторани «Long 
John Silver’s» і «Red Lobster»7. На основі даних табли
ці 2 здається, що в афроамериканців і білих різ
ні уподобання щодо готової їжі.

Різниця між уподобаннями негрів і білих 
в їжі не дивує, якщо врахувати історичний роз
виток афроамериканської кухні. Відповідно до 
однієї думки, «з безліччю нових інгредієнтів 
під рукою і добре настроєним африканським 
піднебінням, куховари зробили страви смач
ними для своїх господарів. Раптом південна ку
лінарія набула нового значення. На столах по
чали з’являтися смажені курчата, батат (який 
замінив африканський ямс) лежав поруч із ва
реною білою картоплею»3.

Кухні, згадані в цих звітах, потрапляють 
до категорії «південної кухні», а також креоль
ської і кухні нащадків луїзіанських французів. 
До конкретних страв належать смажене курча, 
різні рецепти креветок, зубатка, кукурудзяні 
млинчики, пироги з краба, кукурудзяна здоба 
і булочки зі сколотинами.

Деякі із цих страв посідають помітне місце 
в пропозиціях мереж ресторанів. Зокрема, сма
жене курча—характерна пропозиція чотирьох 
головних мереж у нашій вибірці: ресторани 
«KFC», «Church’s Fried Chicken», «Bojangle's», «Popeye’s 
Chicken» і «Biscuits». Морепродукти —популярна 
їжа в «Long John Silver’s» і «Red Lobster». Якщо враху
вати історичні дані, не дивно, що ці рестора
ни тішаться непропорційно великою увагою 
споживачів-негрів.
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Чи ресторанні вподобання залежать від іс- 
паномовності? Хоча термін іспаномовний охо
плює широкий діапазон національного по
ходження, майже 6о% вихідців з Латинської 
Америки в США мають мексиканське походжен
ня9. Можливо, мексиканські ресторани дого
джають смакам іспаномовних, але принагідне 
спостереження припускає, що не іспаномовні 
відвідувачі є головними постійними клієнта
ми мексиканських ресторанів.

ТАБЛИЦЯ 2. Хто відвідує які мережі ресторанів? (у відсотках)

Без

Білі Негри
Неіспано- Іспано
мовні мовні

універси
тетської 
освіти

3 універси
тетською 
освітою

Мережі швидкого харчування, за типом

Бургери 25,9 34,5 26,8 30,6 28,4 24,3

Курчата 11,2 22,6 12,9 15,1 13,6 12,0

Кава та рогалики 7,4 6,8 7,2 6,4 5,4 10,6

Мексиканські страви 22,0 23,5 21,0 28,5 7,5 8,5

Піца 10,2 11,8 9,2 15,0 10,4 9,4

Мережі традиційних ресторанів, за ціною

До 10 дол. 10,2 13,5 10,5 12,2 11,1 9,6

10-15 дол. 8,6 8,3 8,6 9,2 7,8 10,1

Понад 15 дол. 7,0 7,6 7,2 7,0 6,3 8,6

Джерело: Розраховано за даними «Scarborough
Research», описаними у вид.: Waldfogel (2006 р.).
Примітка: У таблиці показано у відсотках сприяння різних груп різним типам 
ресторанів за останні тридцять днів. Людина може сприяти більш ніж од
ному типові ресторану, отже, сума відсотків може перевищувати 100.

96



4. Хто кому сприяє у своєму районі

З таблиці 2 видно, що тенденція іспано
мовного люду відвідувати перелічені мекси
канські ресторани сильніша за цю тенденцію 
в неіспаномовних. Хоча майже 30% вихідців 
із Латинської Америки відвідали якийсь мек
сиканський ресторан протягом останніх трид
цяти днів, його відвідали лише трохи більше 
20 % неіспаномовних. Вихідці з Латинської 
Америки з більшою імовірністю відвідають 
і ресторани з бургерами та піцою. Результати 
в таблиці 2 наводять на думку, що вподобання 
іспаномовних і неіспаномових загалом трохи 
різні, хоч і меншою мірою, ніж ресторанні впо
добання негрів і білих.

Чи залежать ресторанні вподобання від рів
ня прибутку? Дані агенції «Scarborough» врахо
вують прибуток тільки для певної підкатегорії, 
зате освіту—в усій вибірці. З огляду на тісний 
зв’язок між прибутком і освітою, ми досліджує
мо відвідування ресторанів залежно від закін
ченої університетської освіти. При дослідженні 
таблиці 2 стають очевидними три речі. По- 
перше, люди, що закінчили університет, від
дають перевагу ресторанам з кавою й рогали
ками набагато більше за своїх менш освічених 
колег (приблизно вдвічі частіше, коли йдеться 
про «Bruegger’s Bagels», «Einstein Bros. Bagels», «Noah’s 
Bagels» і «Starbucks Coffee»). По-друге, менш імовір
но, що ті, хто закінчив університет, будуть від
давати перевагу курячим ресторанам. По-третє, 
більш імовірно, що ті, хто закінчив університет, 
відвідуватимуть дорожчі традиційні рестора
ни серед традиційних ресторанів, класифіко
ваних за ціною в «Consumer Reports»10. Натомість 
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люди з університетською освітою з меншою імо
вірністю, ніж неосвічені, відвідають традицій
ні ресторани з високими цінами.

Ясно, що ресторанні вподобання різні в різ
них груп, зокрема залежать від раси й рівня 
прибутку. Окрім того, оскільки споживачі не 
їздять далеко, щоб відвідати ресторан, постій
ні витрати можуть бути великими відносно 
ринку. Отже, чи сусідство зі споживачами, які 
мають однакові вподобання, приваблює ресто
рани, які відповідають місцевим смакам і чи 
одержують споживачі більше задоволення від 
ресторанів, коли живуть у середовищі спожива
чів з аналогічними вподобаннями?

Якщо ви прийдете, чи збудують його?

У місцях із більшою кількістю людей є біль
ше ресторанів. Поштові округи з 5-10 тис. осіб 
мають у середньому її (9 —серединне число) 
ресторанів, тоді як поштові округи з 20-25 тис. 
осіб—40 (35). У цьому аспекті, як і у випадку ін
ших товарів, люди загалом сприяють одне одно
му, допомагаючи залучити більше товарів. Але 
чи всі люди однаково сприяють появі додатко
вих ресторанів? Поштові округи різняться й де
мографічним складом, і кількістю населення, 
і ця варіативність породжує варіативність ха
рактеру місцевих ресторанів. 15 ооо поштових 
округів, які відповідають великим міським 
округам США, украй різноманітні за своїм расо
вим складом, етнічною належністю і освітнім 
рівнем, усі ці чинники пов’язані з товарними 
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вподобаннями. Серединний поштовий округ, 
визначений за расою, має 2,1% афроамерикан
ців; за іспаномовним статусом —2,7% іспано
мовних; за рівнем освіти—15,9% людей з універ
ситетською освітою. Тим часом поштові округи 
з дев’яностим процентилем майже на третину 
складаються відповідно з афроамериканців, іс
паномовних і людей з університетською освітою.

Оглядаючи 15 ооо міських поштових округів, 
ми бачимо: що більше афроамериканців, ви
хідців з Латинської Америки і людей без уні
верситетської освіти живе поблизу, —за умови, 
що загальна кількість населення постійна,—то 
менше всіх ресторанів працює в цій зоні. Це й не 
дивує з огляду на те, що афроамериканці, ви
хідці з Латинської Америки, і ті, хто не навчав
ся в університеті, здебільшого мають менше 
грошей, ніж білі, неіспаномовні і випускники 
університету. Але як щодо ресторанів, конкрет
но призначених для афроамериканців, вихід
ців з Латинської Америки і людей з університет
ською освітою?11

Щоб відповісти на це запитання, я скорис
тався даними «жовтих сторінок» (з довідника 
СІНА «Reference USA directory») про число рестора
нів кожної з 136 ресторанних мереж у поштових 
округах. Це становить майже 300 ооо рестора
нів з півмільйона всіх американських рестора
нів 2000 р.

Скільки ресторанів кожного типу є в кожному 
поштовому окрузі з п’ятизначним індексом? Як 
видно з таблиці з, майже в 90% поштових окру
гів із п’ятизначним індексом є принаймні один 
ресторан, і майже дві третини округів мають
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Таблиця 3. Що є в поштовому окрузі з п'ятизначним індексом?

Усі 
округи

Округи, 
де по
над 50% 
негрів

Округи, 
де понад 
50% іспа
номовних

Округи, 
де понад 
36% ви
пускників 
універси
тету

Ресторани взагалі 88 91,6 74,4 82,2
Мережі швидкого

63,3 77,8 61,2 60,5
харчування

Мережі традиційних 40,6 38,1 41,5 39,9ресторанів

Бургери 52,9 66,0 55,9 42,1

Курчата 31,1 59,1 38,9 21,7

Кава та рогалики 27,5 20,2 21,0 51,6

Мексиканська кухня 26,1 23,1 30,3 17,6

Піца 41,7 40,6 43,2 38,4
Стейк 10,8 6,5 4,5 17,6

За ціною

До 10 дол. 23,9 16,9 23,2 17,7

10 -15 дол. 16,7 9,2 10,1 18,9

Понад 15 дол. 13,2 8,8 6,5 20,0
Кількість округів 14 954 811 796 978

Джерело: Отримано з обчислень у вид.: УУаІсі/одеІ(2006 р.). 
Примітка. Таблиця показує відсоток поштових округів, що містять 
різні види ресторанів. Узято до уваги тільки міські поштові окру
ги з п’ятизначними індексами. Поштові округи з п’ятизначними 
індексами мають пересічно п’ятдесят квадратних миль суходо
лу й водойм і, якби були круглими, мали б радіус три милі. 
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хоча б один з наших ресторанів, що належать до 
мереж. Присутність типових мереж із різними 
кухнями варіюється суттєво. Гамбургери—най- 
ширше доступна кухня ресторанних ме
реж: понад половину поштових округів 
із п’ятизначним індексом мають щонаймен
ше один ресторан гамбургерів. Піца—наступ
на кухня, доступна в ресторані однієї з мереж 
у 42% поштових округів із п’ятизначним індек
сом. Тільки трохи більше 31% поштових округів 
із п’ятизначним індексом мають ресторан од
нієї з курячих мереж, у 28% є ресторан мереж 
із кавою та рогаликами і в 2б% є типовий мекси
канський ресторан. Мережі зі стейками значно 
менш поширені; тільки ю,8% поштових округів 
мають типовий ресторан зі стейками.

У майже чверті поштових округів є принай
мні один ресторан однієї з мереж, у якому бе
руть менше десяти дол. за їжу. Дорожчі мережі 
в нашій вибірці менш поширені: мережі, що 
беруть десять-п’ятнадцять дол., є в 17% пошто
вих округів, і типові мережі, що беруть понад 
п’ятнадцять дол., присутні тільки в 13 % пошто
вих округів.

Чи знайдуть люди більше ресторанів, які по
добаються їм, коли більше їхніх сусідів поді
ляють їхні вподобання? Наприклад, чи афро
американці з більшою ймовірністю знайдуть 
південну кухню в районах, де живе багато не
грів? Поштові округи, де живе багато негри
тянського населення, з більшою ймовірністю, 
ніж пересічний поштовий округ, матимуть 
ресторан швидкого харчування з мереж нашої 
вибірки, і з меншою ймовірністю матимуть 
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традиційний ресторан. Але в таблиці з, що ілю
струє наявність різних типів ресторанів у по
штових округах з п’ятизначним індексом, які 
найгустіше заселяють негри, іспаномовні і ви
пускники університетів, можна помітити два 
контрасти. По-перше, округи з численним не
гритянським населення набагато ймовірніше, 
ніж міські поштові округи взагалі, матимуть 
хоча б один типовий курячий ресторан: майже 
в 6о% поштових округів, де живе багато негрів, 
є курячий ресторан із мереж нашої вибірки, на
томість ВІН Є ТІЛЬКИ В 30% всіх поштових округів. 
По-друге, поштові округи, де є багато універси
тетських випускників, із більшою ймовірністю, 
ніж загалом усі поштові округи, матимуть рес
торан з кавою і рогаликами: відповідно в 52% 
округів і 27%.

Наявність дорогих і дешевих ресторанів та
кож чутлива до складу населення поштового 
округу. Дорожчі мережі менш поширені, ніж 
найдешевші мережі традиційних ресторанів, 
і це характерна риса поштових округів, де пере
важають негри та іспаномовні. Однак ця карти
на змінюється в поштових округах, де населен
ня має високі прибутки і де понад 36% дорослого 
населення закінчили університет. Дорожчі рес
торани більше поширені там, де більше людей 
має більше грошей, щоб витрачати їх.

Дані про постійних відвідувачів свідчать, що 
типові ресторани мереж з кавою і рогаликами, 
а також дорогі ресторани приваблюють освіче
них людей, а ресторани курячих мереж подоба
ються споживачам-неграм. Отже, велике число 
цих типів ресторанів у, відповідно, округах, де
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багато освічених людей і де багато негрів, під
тверджує феномен «хто кому сприяє» на ресто
ранному ринку: люди знаходять привабливіші 
варіанти на товарних ринках, якщо район їх
нього ринку містить більшу концентрацію лю
дей, які поділяють їхні вподобання.

Оскільки інформації про споживання бракує, 
я роблю висновки про задоволення споживачів 
на підставі їхньої близькості до привабливих 
ресторанів. Тож що засвідчують дані? Згадайте, 
що поштові округи з п’ятизначними індексами 
мали б у середньому шість миль у діаметрі, якби 
були круглими. Жителі 30% міських поштових 
округів мають курячий ресторан на відстані 
десь три милі (радіус поштового округу). Люди 
в 6о% 811 поштових округів, де переважають не
гри, мають курячий ресторан на відстані близь
ко трьох миль. Те саме можна сказати й про 
близькість до ресторанів з кавою і рогаликами 
у поштових округах, де багато університетських 
випускників на відміну від поштових округів 
узагалі12.

«Знахідки», що ресторани мереж смажених 
курчат містяться в негритянських районах, 
тоді як ресторани «Starbucks» і «Einstein Bros. Bagel» 
містяться у кварталах, де живуть люди з висо
ким прибутком, здивують небагатьох людей, 
які подорожували великими американськими 
містами. Новий тут не факт, радше його інтер
претація. Типовий район має обмежене число 
ресторанів і тому не кожна людина знайде свій 
улюблений варіант. Споживач не отримує будь- 
якого варіанта вибору, який йому подобається, 
навіть у такій галузі з низькими постійними
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витратами, як ресторани. Натомість він має те, 
що хоче, якщо в його районі живе досить багато 
людей, які поділяють його вподобання.

Досі ми імпліцитно говорили про вплив 
складу населення на розмаїття товарів. І справ
ді, природно припустити, що продавці присто
совують свої пропозиції до місцевих споживачів. 
Але люди також вибирають, де жити, почасти 
спираючи свій вибір на асортимент товарів, на
явних у місцевому масштабі. Отже, один з ви
сновків із феномену «хто кому сприяє» полягає 
в тому, що люди можуть мати вигоду від участі 
на ринках разом з іншими людьми, які поді
ляють їхні вподобання. У випадку товарів, які 
легко транспортувати, можна мати вигоду від 
далеких покупців, що поділяють ваші вподо
бання. Алеу випадку товарів, місцевих за своєю 
природою, як-от ресторанне харчування, релі
гійні послуги або більшість роздрібного прода
жу, потрібно жити серед людей, які поділяють 
ваші вподобання, щоб мати вигоду від цих лю
дей. Коли йдеться про місцеві продукти ЗМІ, 
одержання вигоди вимагає лише вибору місь
кої зони з достатньою концентрацією співвіт
чизників з вашими вподобаннями13. Натомість 
у випадку ресторанів треба вибрати невелич
кий район із достатньою концентрацією.

Люди можуть реагувати на феномен «хто 
кому сприяє»—і захищатися від нього, —виби
раючи місце проживання. Справді, збереження 
расової сегрегації, дарма що явні расові бар’єри 
зруйновані, почасти може бути результатом 
бажання афроамериканців мати доступ до то
варів, які можна знайти тільки в скупченій 
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громаді (але це твердження не означає нехту
вання серйозних проблем бідності й замовчу
вання сегрегації)14. На додачу до ресторанів, 
легко уявити собі й роздрібний продаж узагалі, 
а церкви можна уявити собі як диференційовані 
товари з високими постійними витратами, то
вари, задля спільного споживання яких люди 
можуть гуртуватися.

Відносини між згуртованими в громади 
людьми і товарами, призначеними для них, 
містять і добрі, й погані новини для вподобань 
меншин. Погані новини—те, що феномен «хто 
кому сприяє» виникає в ширшому діапазоні 
ринків, ніж було очевидним. Однак добрі но
вини—те, що люди можуть поліпшити свій до
ступ до товарів, привабливих для нечисленних, 
живучи в сусідстві зі споживачами, які мають 
однакові з ними вподобання. Отже, в принци
пі, можна вибрати місто, в якому треба жити. 
Вибрати район міста ще легше.

Ми звикли думати про людей, що вибирають 
свої громади на основі певних товарів, зокрема 
державних шкіл і парків. Процес сортування 
людей на громади, які відповідають їхнім упо
добанням щодо витрат на навчання й податків, 
є, як гадають, шляхом, яким можна ефективно 
розподіляти товари, що їх постачають місцеві 
органи влади15. Однак, як доведено в цьому роз
ділі, сортування за місцем проживання впли
ває і на приватний товарний ринок.

Узяті разом, результати по галузях ЗМІ й рес
торанах дають масу даних для головного пи
тання: коли постійні витрати великі відносно 
розміру ринку, споживачі одержують те, чого 
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хочуть, від диференційованих товарних ринків 
тільки тоді, коли інші теж хочуть таких речей. 
Звичайно, прийнята дихотомія на ринки і голо
сування явно порушена за цих обставин. Ринки 
не дозволяють покупцям придбати те, чого вони 
хочуть, тільки тому, що вони хочуть; натомість 
у безлічі випадків ринки поділяють примхливі 
особливості розподілу через політику.



5. Меншини за вподобаннями
як громадяни і споживані

Досі ми бачили, що наслідком наявності това
ру є те, що покупці купують його й відчувають 
задоволення. Але задоволення покупця —не 
єдиний можливий ефект наявності товару. 
Товари ЗМІ пропонують й розвагу, й інформа
цію, а споживання розваг—самодостатня мета. 
Інформація —інша річ. Загалом люди не див
ляться канал погоди тому, що насолоджуються 
ним, а дивляться, щоб довідатися, як одягти 
своїх дітей уранці або чи треба брати з собою 
парасольку, йдучи на роботу. Точно так само 
більшість людей не читає, спостерігає або слу
хає новини насамперед для розваги. Радше 
вони споживають новини, щоб одержати інфор
мацію, як вести своє життя, чи йти голосувати 
і як голосувати.

Загального виборчого права в США досягли 
повільно протягом тривалого часу. Автори кон
ституції не могли домовитися, хто може голо
сувати, лишивши окремим штатам право ви
рішувати це питання. Багато штатів накидали 
майновий ценз, і останнім штатом, що відмо
вився від нього, була Північна Кароліна 1856 р. 
Хоча XV поправка до американської конститу
ції надала 1870 р. неграм-чоловікам право голо
сувати, багато штатів наклали виборчі подат
ки та інші вимоги, щоб перешкодити неграм
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голосували. Завдяки XIX поправці жінки 1920 р., 
здобули право голосувати. І використання шта
тами виборчих податків, і інші схеми перешко
джання афроамериканцям голосувати були за
боронені XIV поправкою 1964 р.1

Сьогодні голосування людей менше залежить 
від формальних або неформальних обмежень 
і більше —від інформації, якою вони володіють, 
зокрема від інформації, повідомленої через то
вари ЗМІ, які ми обговорювали в розділі 3. Там 
ми бачили, що меншини за вподобаннями, 
нечисленні групи з місцевими нетиповими 
вподобаннями знаходять у місцевих ЗМІ мен
ше програм або менше привабливих програм. 
Тільки місцевості з великими концентраціями 
негрів або іспаномовних жителів можуть за
безпечити існування призначених неграм або 
іспаномовним програм ЗМІ. Якщо призначені 
даній групі інформаційні джерела полегшують 
її членам отримати інформацію про суспільні 
справи, тоді феномен «хто кому сприяє» може 
впливати і на те, що можуть споживати люди, 
і на те, чи голосуватимуть вони. Отже, менши
ни за вподобаннями можуть опинитися в по
двійному невигідному становищі: і як покупці, 
і як громадяни.

У цьому розділі безпосередньо розглянуто цю 
проблему, я з’ясовую, чи впливають призначе
ні іспаномовним і неграм місцеві товари ЗМІ 
на те, чи ходять вони на вибори. Недавня істо
рія іспаномовного телебачення в Бостоні дуже 
промовиста. Протягом 1990-2000 рр. число ви
хідців з Латинської Америки в Массачусетсі 
збільшилось на 50%—до 483000 ос. Бостонський 
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регіон тепер на 14% іспаномовний і є двадцять 
другим за величиною іспаномовним ринком 
у СПІА2. Хоча Бостон мав місцеву іспаномовну 
телевізійну станцію з 1993 р., у регіоні не було 
жодних іспаномовних місцевих телевізійних 
новин до 2003 Р-, коли належний іспаномовній 
телевізійній мережі США «Univision» цифровий 
канал WUNI почав передачі нрвин Нової Англії 
іспанською мовою (Noticias Univision Nueva Inglaterra).

Місцеві вихідці з Латинської Америки приві
тали вихід щоденних випусків місцевих новин, 
відчуваючи, що до цього годилося б узятись на
багато раніше. Один місцевий радіоведучий 
пуерториканець сказав: «Уже пора... Оскільки 
наша присутність у Массачусетсі тепер змінила
ся, в нас є потреба... щодня слухати місцеві но
вини, які стосуються наших проблем і питань»3.

Поява місцевих іспаномовних телевізійних 
новин поліпшила потік інформації для ви
хідців з Латинської Америки у районі Бостона. 
Керівник WUNI Мег Годін сказав: «Люди, рідна 
мова яких іспанська, шукали новин іспанською 
мовою. Нарешті вони можуть дивитися програ
му новин, призначену безпосередньо їм. Коли 
ми висвітлюватимемо в ЗМІ промову [губерна
тора], ми знайдемо й іспаномовного речника 
адміністрації, що звернеться до нашої аудиторії. 
Ми хочемо бути впевнені, що наші глядачі одер
жать інформацію, яка припаде їм до вподоби»4. 
Пізніше Годін наголосив: «Ми обслуговуємо 
аудиторію, що не йде ще куди-небудь у пошуках 
інформації... Якщо ми не забезпечимо її, вони не 
отримають її. Тепер ми збираємося передати їм 
їхні місцеві новини іспанською мовою». Справді,
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ця телестанція рекламувала свої місцеві випус
ки новин гаслом «Новини вашою мовою»5.

Як привабливість змісту ЗМІ може вплинути 
на те, чи голосуватимуть люди? По-перше, на
віть не зрозуміло, чому люди взагалі голосують6. 
Якщо електорат складається з мільйонів вибор
ців, імовірність впливу на результат виборів 
дорівнює, власне кажучи, нулю. І голосування 
зумовлює витрати. З огляду на час, потрібний 
для збору інформації про проблеми й кандида
тів, а також час, потрібний, щоб піти на вибори 
й проголосувати, громадянин, який цінує і свій 
час, і результат виборів, узагалі може вирішити 
не йти на вибори й не голосувати.

Проте багато людей насправді все ж голосу
ють. Громадяни, очевидно, одержують деяку 
вигоду від акту голосування. Видається розваж
ливим, навіть якщо і спрощеним, припустити, 
що громадяни вирішують, чи голосувати, по
рівнюючи вигоду від участі (разом із нескінчен
но малою вигодою від перемоги їхнього улюбле
ного кандидата) з витратами участі. На додачу 
до часу, витраченого на голосування, головні 
витрати є результатом потреби стати інформо
ваним. Наявність привабливих продуктів ЗМІ 
з місцевою інформацією може відігравати пев
ну роль. Щоб зрозуміти це, уявіть собі сліпого 
й глухого громадянина, що на превелику силу 
читає шрифт Брайля. Йому було б важче, ніж 
його співгромадянам, що чують і бачать, дові
датися про проблеми й кандидатів, і тому мен
ша ймовірність, що він голосуватиме.

Громадяни, які віддають перевагу іспано
мовним, а не англомовними ЗМІ, становлять
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не такий далекий приклад. Громадянин, що 
віддає перевагу іспанській мові, але живе в міс
цевості з малим числом вихідців з Латинської 
Америки, а отже, не має доступу до іспаномов
них місцевих програм ЗМІ, з’ясує, що йому важ
че стати інформованим. У порівнянні зі своїми 
англомовними місцевими співгромадянами 
або з іспаномовними людьми, в місцях із чис
ленним іспаномовним населеннями він по
стане перед меншою кількістю ЗМІ і менш 
привабливими варіантами їх і, напевне, з мен
шою ймовірністю буде голосувати. Аналогічно 
й громадянин-негр, що живе в міській зоні з не
великою кількістю афроамериканців, опинить
ся перед нечисленними призначеними для не
грів матеріалами місцевих ЗМІ, й отже, може 
бути менш схильний голосувати.

Важливо відзначити, що ЗМІ можуть впли
вати на громадян або через свій «зміст», або 
через рекламу. Навіть якщо в самій програмі 
немає жодного інформаційного змісту, наяв
ність програми, що звертається до конкретної 
групи, дає змогу рекламодавцям доступитися 
до цієї групи й водночас ефективно використа
ти кошти. Витрати на політичну телевізійну ре
кламу, призначену для вихідців із Латинської 
Америки, істотно зросли. У 2004 р. в передвибор
ній боротьбі за посаду президента Джон Керрі, 
наприклад, витратив 1,3 млн. дол., а Джордж В. 
Буш—3,2 млн. дол., звертаючись до іспаномов
них виборців на іспаномовному телебаченні7.

Як можна визначити, чи наявність призна
чених певній групі продуктів ЗМІ або брак їх 
впливають на явку на голосування серед негрів 
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та іспаномовних під час місцевих виборів? По- 
перше, мені потрібні дані про наявність призна
чених тим або тим групам джерел ЗМІ у різних 
місцевостях і протягом певного періоду. По- 
друге, мені потрібна інформація, чи голосують 
люди, і то окремо для кожної групи (негрів, іспа
номовних і т. ін.), місцевості й за певний період.

З такою інформацією я міг би відповісти на 
це запитання кількома різними способами. 
По-перше, чи справді меншини за вподобання
ми голосують активніше порівняно з рештою 
населення в місцевостях, де ця меншина має 
призначені для неї місцеві продукти ЗМІ? По- 
друге, чи справді поява призначених певній 
групі місцевих продуктів ЗМІ з часом посилює 
тенденцію членів цієї групи голосувати, якщо 
оцінювати відносно зміни з плином часу ви
борчої активності інших груп? Це досліджен
ня визначене, як і завжди, наявністю даних 
та інституційними особливостями, як-от які 
саме різновиди ЗМІ мають продукти і для яких 
груп (для афроамериканців —радіостанції 
і щотижневі газети; для вихідців з Латинської 
Америки — місцеві телевізійні новини), а також 
систематичними даними про виборчу актив
ність доступні (явку на загальних виборах, про
ведених у парні роки)8.

ЗМІ, призначені для груп

Які ЗМІ мають призначені для певної групи міс
цеві продукти, що потенційно стосуються голо
сування? Донедавна було дуже мало великих 
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міських зон із місцевими щоденними газетами, 
призначеними для окремих груп. (Іспаномовна 
«Nuevo Gerald» у Маямі —виняток). Ніде немає 
конкретно призначених неграм місцевих теле
візійних новин. Зате місцеве іспаномовне ви
робництво новин і передача їх відбуваються 
у значному числі великих міських зон. Справді, 
за минулі п’ятнадцять років суттєво розвинули
ся дві головні іспаномовні американські теле
візійні мережі — «Univision» і «Telemundo». Обидві 
діють як національні кабельні канали, доступ
ні всюди у великих міських зонах Америки. 
Окрім того, обидві мережі мають місцеві філії, 
які випускають щоразу більше місцевих новин 
у великих міських зонах.

«Univision» —найбільша іспаномовна теле
візійна мережа в США, в якій працюють «17 
станцій великої потужності й 7 —малої». 
Національні програми мережі «Univision» «тран
слюють і через 56 телестанцій-філій і 1789 ка
бельних мереж у масштабі всієї країни». Мета 
діяльності компанії—передавати національні 
та місцеві новини. За даними самої компанії, 
«Univision» —найпопулярніша мережа місце
вих новин для вихідців із Латинської Америки 
в США. З плином років висвітлення новин зна
чно збільшилося завдяки інвестиціям у персо
нал і трансляційне обладнання. Сьогодні всі 
станції «Univision» великої потужності передають 
місцеві новини двічі кожного буднього вечора, 
а більшість передають місцеві новини і в субо- 
ту-неділю. Оскільки «Univision» домінує в іспа
номовному сегменті, тоді як філії англомовних 
мереж мають тенденцію розколювати місцеві 

113



Частина II. Емпіричні дані

аудиторії, місцеві новини станцій- «Univision» 
часто є домінантними. «Місцеві новини 
«Univision»—найпопулярніший випуск останніх 
новин на багатьох ринках, і то серед усіх гляда
чів, як іспаномовних, такі неіспаномовних»9.

«Univision» доходить до 98% іспаномовних ро
дин, в неї більше глядачів, ніж у її найбільшого 
конкурента—компанії «Telemundo», що доходить 
до 91% іспаномовних глядачів США на 118 ринках 
через власні п’ятнадцять станцій, тридцять дві 
трансляційні філії і майже 450 кабельних філій. 
«Telemundo» повністю належить компанії «General 
Electric» і підпорядковані NBC, національній про
відній телевізійній мережі10. Хоча національні 
програми й «Univision», і «Telemundo» широко до
ступні в кабельних мережах, ці дві компанії 
пропонують місцеві новини тільки у великих 
міських зонах із найбільшими концентрація
ми вихідців з Латинської Америки. Зв’язавшись 
із усіма місцевими філіями, що працюють те
пер, я одержав дані, в яких великих міських зо
нах є місцеві передачі новин іспанською мовою 
і коли вони почали передавати їх (1994-2002 рр.) 
За останні п’ятнадцять років обидві компанії 
суттєво зросли. 1994 р. тільки в чотирнадцяти 
великих міських зонах серед 265, які я вивчив, 
були місцеві іспаномовні телевізійні новини. До 
2002 р. це число збільшилося до двадцяти п’яти.

Хоч існує дуже небагато призначених не
грам щоденних газет і немає жодного цілком 
зорієнтованого на негрів місцевого телебачен
ня, є призначені неграм інші ЗМІ, зокрема що
тижневі газети і радіостанції. Як ми бачили 
в розділі з, призначені неграм радіостанції 
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присутні в деяких великих міських зонах і від
сутні в інших. Така сама ситуація і у випадку 
щотижневих газет. На додаток до даних про іс
паномовні місцеві новини в мене є також дані 
про призначені неграм радіостанції у великих 
міських зонах у 1993-1997 рр. Крім того, я маю 
дані про призначені неграм щотижневі газети 
за єдиний 1998 р.

І, нарешті, у мене є інформація з «Поточного 
демографічного обстеження» («CPS») про явку ви
борців на загальних виборах для кожного з при
близно бо ооо ос., які живуть у міських зонах за 
кожен парний рік у 1994-2002 рр. Ці дані дають 
мені змогу з’ясувати, як наявність призначених 
для окремих груп джерел ЗМІ впливає на явку на 
вибори меншин, на які спрямовані ті джерела.

Іспаномовні місцеві телевізійні 
новини й голосування

Як впливає наявність місцевих телевізійних 
новин іспанською мовою на явку на вибори? 
Дані «CPS» свідчать, що загалом явка на вибори 
в парні роки варіюється між приблизно двома 
третинами американських виборців, що мають 
право голосу, в роки президентських виборів 
і половиною в інші роки, коли обирають канди
датів до Конгресу й деяких органів у масштабі 
штату (вибори до Сенату і вибори губернатора). 
Серед вихідців із Латинської Америки, за дани
ми «CPS», явка на вибори варіюється між при
близно половиною в президентські роки і тіль
ки трохи більше третини в інші парні роки11.
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Вища явка на вибори в роки президентських 
виборів є наслідком посиленої цікавості до пре
зидентського змагання, цікавості, підтриманої 
високим рівнем висвітлення президентських 
змагань у всюдисущих національних ЗМІ, осо
бливо національних телевізійних новинах.

Що ми сподівалися б знайти, якби місцеві 
новини іспанською впливали на явку вибор
ців? По-перше, якщо іспаномовні місцеві теле
візійні новини збільшують явку іспаномовних 
виборців, тоді ми повинні були б побачити ви
щий показник явки на вибори серед вихідців 
із Латинської Америки в міських зонах з іспано
мовними місцевими телевізійними новинами, 
ніж у місцях без таких новин. По-друге, якщо 
висока явка іспаномовних виборців спричине
на іспаномовними місцевими новинами, то 
явка на вибори людей, які не дивляться іспа
номовних новин,— неіспаномовних,—не по
винна бути вищою в місцях із місцевими нови
нами іспанською мовою. І, нарешті, ці місцеві 
новини повинні підняти явку іспаномовних 
виборців відносно явки неіспаномовних вибор
ців на виборах, які не висвітлені загальнона
ціональними ЗМІ, доступними всюди англій
ською та іспанською мовами. Отже, збільшення 
явки іспаномовних виборців, спричинене міс
цевими іспанськими телевізійними новинами, 
має бути більшим на виборах із малою актив
ністю виборців (виборах до Конгресу) і меншим 
на президентських виборах.

Дані таблиці 4 підтверджують усі три перед
бачення. По-перше, в роки непрезидентських 
виборів явка іспаномовних виборців більша
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ТАБЛИЦЯ 4. Явка іспаномовних і неіспаномовних виборців і наяв
ність іспаномовних місцевих телевізійних новин (у відсотках)

А. Усі роки
Території... Іспаномовні Неіспаномовні
Не мають іспаномовних 
місцевих телевізійних новин

36,8 58,2

Розмір вибірки (5 441 ос.) (173 328 ос.)

Мають іспаномовні місцеві 
телевізійні новини

45,2 . 59,8

Розмір вибірки (11 732 ос.) (79 330 ос.)

Б. Роки ^президентських 
виборів (1994, 1998,2002) 
Території...

Іспаномовні Неіспаномовні

Не мають іспаномовних 
місцевих телевізійних новин

30,8 52,9

Розмір вибірки (3 265 ос.) (107 837 ос.)

Мають іспаномовні місцеві 
телевізійні новини

40,0 54,5

Розмір вибірки (7 235 ос.) (49 565 ос.)

В. Роки президентських 
виборів (1996, 2000) 
Території...

Іспаномовні Неіспаномовні

Не мають іспаномовних 
місцевих телевізійних новин

45,7 67,0

Розмір вибірки (2 176 ос.) (65 491 ос.)

Мають іспаномовні місцеві 
телевізійні новини

53,5 68,5

Розмір вибірки (4 497 ос.) (29 765 ос.)

Джерело: Розрахунки спираються на «Поточне демографічне 
обстеження» («Current Population Serveys», «CPS»), 1994-2002 pp., 
докладно описане у вид.: Oberholzer-Gee, Waldfogel (2006 р.). 
Примітка: Рядки показують відсотки іспаномовного й неіспа- 
номовного населення, що пішли голосувати в місцях з іспано
мовними місцевими телевізійними новинами й без них. 
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в міських зонах з іспаномовними місцевими 
новинами, ніжу місцях без таких новин. Явка 
іспаномовних виборців у роки непрезидент- 
ських виборів становить у середньому 40% в міс
цях, де є іспаномовні місцеві телевізійні но
вини, і лише 31% там, де таких новин немає. У 
роки президентських виборів явка іспаномов
них виборців у містах, де є іспаномовні місцеві 
телевізійні новини, становить 54% порівняно 
з 46% в містах без таких новин.

По-друге, різниця в явці виборців між місь
кими зонами з іспаномовними місцевими 
телевізійними новинами й зонами без таких 
новин мізерно мала для неіспаномовних гро
мадян. Якщо розрив між явкою іспаномовних 
виборців у місцях з іспаномовними місцевими 
телевізійними новинами і без них становив 
8-ю процентних пунктів, розрив для неіспано
мовних громадян—лише 1-2 процентні пунк
ти. Отже, не можна вважати, що різницю явки 
можна приписати якомусь чинникові, спільно
му і для іспаномовних, і для неіспаномовних 
виборців. І, нарешті, вплив ще менший або зо
всім відсутній у роки президентських виборів.

Дані таблиці 4—поряд з більш докладним 
аналізом —свідчать, що наявність іспаномов
них місцевих телевізійних новин підвищує 
явку виборців у середньому з 31% до майже 40% 
у роки непрезидентських виборів, або приблиз
но на третину. У роки президентських виборів 
наявність іспаномовних місцевих телевізійних 
новин підвищує явку іспаномовних виборців 
приблизно на шосту частину. Отже, вплив до
сить великий.
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Другий спосіб виміряти вплив іспаномов
них місцевих новин на явку іспаномовних 
виборців —запитати, як явка змінюється 
з плином часу в місцях, що одержували іспано
мовні місцеві передачі новин протягом дослі
джуваного періоду. У міських зонах, для яких 
ми маємо дані і про іспанські новини, і про 
голосування з плином часу, 1992 р. іспаномов
ні місцеві передачі новин мали чотирнадцять 
зон, а 2002 р. — двадцять п’ять. Отже, іспано
мовні новини стали доступні за той період ще 
в одинадцятьох місцях. Що сталося з тенден
цією іспаномовних виборців голосувати в цих 
місцях? Вивчення цього питання ускладнюють 
два фактори. По-перше, різні місця одержува
ли іспаномовні місцеві новини в різний час. 
По-друге, вибори різних років привертали різ
ні рівні цікавості. Аналіз цих даних потребує 
простої статистичної моделі, яка пояснює тен
денцію іспаномовних виборців голосувати су
мою впливу міської зони—впливу, який можна 
приписати рокам виборів і змінній величині, 
яка відображує наявність чи відсутність у місь
кій зоні іспаномовних місцевих новин. Ми вже 
знаємо з попереднього аналізу, що іспаномов
ні будуть голосувати з більшою ймовірністю 
в місцях, де існують іспаномовні місцеві пе
редачі новин. Цей підхід спонукає поставити 
пов’язане, але інше питання, чи іспаномовні 
виборці в місцях, які тільки-но одержали іспа
номовну станцію місцевих новин, голосувати
муть із більшою ймовірністю.

Як не брати до уваги загальної часової моделі 
явки іспаномовних виборців, коли міська зона 
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одержує іспаномовні місцеві телевізійні НОВИ
НИ, явка іспаномовних виборців збільшується 
на п’ять процентних пунктів. Як ми й сподіва
лися, в непрезидентські роки збільшення на
віть перевищує вісім процентних пунктів, тоді 
як збільшення в президентські роки становить 
тільки два пункти (і статистично мало відріз
няється від нуля). Я можу також досліджува
ти вплив на тенденцію явки неіспаномовних 
виборців, щоб мати контрольний приклад. 
З огляду на повсюдну наявність англомовних 
місцевих телевізійних новин, наявність або 
відсутність іспаномовних місцевих телевізій
них новин не повинна мати жодного впливу на 
явку неіспаномовних виборців. І справді, немає 
жодної помітної зміни явки неіспаномовних 
виборців із появою у цій місцевості іспаномов
них місцевих телевізійних новин.

Обидва підходи дають дуже послідовні оцін
ки для непрезидентських років: зростання на 
8-п процентних пунктів явки іспаномовних 
виборців. Ці оцінки відображують великий 
вплив іспаномовних місцевих новин на явку на 
вибори іспаномовних виборців.

Вплив на голосування ЗМІ, 
призначених для негрів

Чи впливають призначені для негрів радіостан
ції й щотижневі газети на явку на вибори ви- 
борців-негрів? Мої дані про ці джерела ЗМІ не 
такі повні, як у випадку іспаномовних телеві
зійних новин. У мене є ті самі дані про вибори, 

120



5. Меншини за вподобаннями як громадяни і споживачі

що й раніше, але інформація про призначені 
неграм радіостанції в кожному місці доступна 
тільки за 1993-й і за 1997 р., а інформація про що
тижневі газети для негрів відома тільки за один 
рік—1998 р. Проте я однаково можу поставити 
таке запитання12.

У таблиці 5 показано явку негрів і білих на 
вибори 1998 р. у двох групах міських зон: там, 
де є щотижневі газети для негрів, і там, де не
має, дані взято з «Поточного демографічного 
дослідження» («CPS»). Середні числа явки ви
борців— 41% серед афроамериканців у міських 
зонах без щотижневиків для негрів. Натомість 
середні числа явки виборців зростають до 53% 
серед афроамериканців у міських зонах із при
наймні одним призначеним для негрів що
тижневиком. Окрім того, міські зони з більш 
ніж однією або двома призначеними для негрів 
щотижневими газетами мають ще вищі норми 
явки негрів на вибори ніж там, де є менше газет.

ТАБЛИЦЯ 5. Явка негрів і білих на вибори в місцях із щотижне
вими газетами для негрів і без таких газет, 1998 р. (у відсотках).

Чорні Білі

Місця з щотижневиками для негрів

Розмір вибірки

52,8

(4 532 ос.)

53,2

(23 014 ос.)

Місця без щотижневиків для негрів

Розмір вибірки

41,4

(713 ос.)

52,0

(12 050 ос.)

Джерело: Розрахунки на основі даних «Current Population 
Serveys», поєднаних з інформацією про щотижневі газети для 
негрів, докладніше див. у вид.: Oberholzer-Gee, Waldfogel (2005 р.).
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Чи відображує ця різниця ефект, присутнос
ті ЗМІ, призначених для негрів? Завжди важко 
бути впевненим у приписуванні причинного 
зв’язку. З одного боку, співвідношення між зрос
танням явки негрів на вибори і ЗМІ для негрів 
може відображувати якусь іншу особливість 
міських зон, пов’язану і з вищою явкою негрів 
на вибори, і з наявністю щотижневиків для не
грів. Однак головним фактором, що підтримує 
причинну інтерпретацію, є майже відсутність 
різниці в явці на вибори білих між міськими зо
нами із зорієнтованими на негрів щотижневи
ками і без (53% проти 52%).

А як щодо зорієнтованих на негрів раді
останцій? У нас є дані про наявність таких 
радіостанцій у кожній великій міській зоні 
за 1993-й і за 1997 р., які майже (але не точно) 
відповідають рокам виборів (1994-й і 1998 р.). 
Можна використати ці дані знову-таки в по
єднанні з даними явки на вибори, поставив
ши запитання, чи явка негрів на вибори вища 
в місцях, де є негритянське радіо. Так, справ
ді вища. 11994-го, і 1998 р. в афроамериканців 
у міських зонах з орієнтованими на негрів 
місцевими радіостанціями показник явки на 
вибори становить відповідно 49% і 53%, тоді як 
явка афроамериканців у міських зонах без міс
цевого радіо такого спрямування становить 
відповідно 40% і 34% (таблиця 6). Показники 
явки білих на вибори майже однакові в міс
цях із зорієнтованим на негрів місцевим ра
діо і без нього. (Фактично, явка білих на вибо
ри нижча в місцях із зорієнтованим на негрів 
місцевим радіо).
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ТАБЛИЦЯ 6. Явка негрів і білих на вибори в місцях 
із зорієнтованими на негрів місцевими радіостан
ціями і без них, 1994-й і 1998 р. (у відсотках).

1994 р. 1998 р.

Негри Білі Негри Білі
Місця з раді
останціями 
для негрів 
Розмір вибірки

49,1

(5 548 ос.)

55,0

(28 443 ос*)

53,1

(4 722 ос.)

51,7

(25 488 ос.)

Місця без 
радіостанцій 
для негрів
Розмір вибірки

40,6

(635 ос.)

57,2

(12 572 ос.)

34,4

(523 ос.)

55,2

(11 576 ос.)

Джерело: Докладніше описано у вид.:
ОЬегбоІгег, УУаіб/одеІ (2005 р.) 
Примітка: Дані про явку на вибори стосуються 1994-го і 1998 р., 
тоді як дані про покриття радіостанцій подано за 1993-й і 1997 р.

Оскільки в мене є дані про наявність зорієн
тованих на негрів радіо у два різні моменти 
часу, можна запитати, чи поява таких радіос
танцій, що відбулася в одинадцятьох міських 
зонах із нашої вибірки в 1994-1998 рр. підвищи
ла явку на вибори афроамериканців відносно 
білих. Оцінки, зіперті на статистичні моделі 
на кшталт тих, які описували зміну з плином 
часу явки іспаномовних виборців, свідчать, що 
це справді так. Явка негрів на вибори зросла 
на великі й суттєві шістнадцять процентних 
пунктів у міських зонах, де вперше з’явилися 
зорієнтовані на негрів радіостанції, і цей по
казник значно вищий за середнє зростання 
(три процентні пункти) явки негрів на вибори 
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за цей період. Натомість явка білих на вибори 
змінилася дуже незначно в місцях, де вперше 
з’явилася зорієнтована на негрів радіостанція. 
Отже, зростання явки негрів на вибори в міс
цях, де з’явилася така радіостанція, годі при
писати якомусь більш загальному феномену, 
що впливає і на афроамериканців, і на білих 
у тих місцях.

Якщо підсумувати, наявність призначених 
певній групі продуктів ЗМІ з місцевою інформа
цією, яку ринки постачають тільки групам, що 
є досить великими, збільшує явку членів цієї 
групи на вибори до місцевих органів влади на 
велику і статистично значущу величину.

Ринки неегалітарні і з традиційних причин 
(багатші люди мають більшу купівельну спро
можність і можуть дозволити собі більше това
рів, які доступні), і з причин, з’ясованих у цій 
книжці. Коли постійні витрати великі і вподо
бання різні в різних споживачів, ринки поста
чають товари й задоволення ними більш-менш 
пропорційно до розмірів різних груп. Отже, до 
багатих можна додати ще й численних як тих, 
кому сприяє спосіб функціонування ринків.

Загалом вважають, що політична сфера сут
тєво відрізняється від ринку. Ідеал «одна лю
дина—один голос» глибоко вкорінений. Одна 
з «самоочевидних» Джеферсонових «істин», 
збережених в американській Декларації неза
лежності, полягає в тому, «що всі люди створені 
рівними». Незалежно від свого багатства люди
на могла віддати свій голос, принаймні в се
редині 1960-х років. Звичайно, з огляду на мож
ливі ефекти інших форм участі в політичній
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діяльності, як-от внески у виборчі кампанії, 
відступи від ідеалу «одна людина—один голос» 
добре зрозумілі.

Нова думка в цьому розділі полягає в тому, що 
внаслідок способу функціонування ринків ЗМІ 
ті самі групи, що опинилися в невигідному ста
новищі як споживачі, опиняються в невигідно
му становищі і як громадяни. Надані ринком 
товари ЗМІ впливають на постанови людей, чи 
треба голосувати. Отже, ті, кого ринки наділя
ють невеликою кількістю інформації, а то й ні
якою інформацією, урешті-решт мають менше 
право голосу і як покупці, і як громадяни.





Частина III

Ринкові розв'язки 
і їхні межі





6. Розширення ринку 
й визволення споживача

Якщо феномен «хто кому сприяє» є проблемою, 
які будуть розв’язки? Моє задоволення залежить 
від характеру сукупності товарних уподобань 
серед населення, коли постійні витрати вели
кі відносно розміру ринку. Що менші постій
ні витрати відносно розміру ринку, то більше 
число товарів може забезпечити ринок. Отже, 
очевидний розв’язок, принаймні в теорії, по
лягає в збільшенні розміру ринку відносно по
стійних витрат.

Можливо, найпростіший спосіб такого збіль
шення—організувати торгівлю в різних гео
графічних зонах. Торгівля, тобто виробництво 
в одному місці для покупців і тут, і в інших 
місцях, розширює ринки. (Під торгівлею я не 
обов’язково маю на увазі міжнародну торгівлю, 
йдеться тільки про географічне відокремлення 
виробництва і споживання, зокрема відокрем
лення і в межах країни). Ринки, розширені 
торгівлею, можуть забезпечити більше товарів 
і більше розмаїття товарів із відомих причин: 
з огляду на постійні витрати, необхідні, щоб 
виробити товар, більший ринок може забез
печити більше товарів. Справді, якщо постій
ні витрати не дуже великі (більше про це див. 
у розділах 7 і 8), тоді торгівля дає свободу спо
живачам як у місцях імпорту, так і експорту, 
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сприяючи доступу ДО товарів у більшій КІЛЬКОС
ТІ точок уздовж спектра товарів, представленого 
в розділі 1.

Визвольні ефекти торгівлі

Визвольні ефекти торгівлі для розмаїтості то
варів очевидні під час будь-якої поїздки до 
продуктової крамниці, торговельного пасажу 
або дисконтного магазину. Щоб побачити ви
звольні ефекти торгівлі, уявіть собі життя на 
американському прикордонні до появи 1893 р. 
каталогу «Sears», одного з найбільших і най- 
популярніших каталогів торгівлі поштою1. 
Оскільки товари возили мало і нечасто, люди 
були змушені виготовляти все необхідне—їжу, 
одяг, будматеріали —у місцевому масштабі, 
часто в межах родини. Очевидна річ, доступ
них товарів було дуже небагато. Але перейдімо 
до сьогодення: споживачі будь-якої американ
ської громади, досить численної, щоб підтри
мати дисконтний магазин з мережі супер
маркетів «Wall Mart», мають доступ до понад 
шістдесяти тисяч товарів, привезених з усієї 
земної кулі2. Найближча до більшості амери
канських покупців крамниця продовольчих 
товарів постачає тисячі товарів, які кидають 
виклик місцю —і навіть часу —споживання. 
Восени я можу купити свіжі яблука з північно
американських садів, а навесні можу купити 
яблука з Південної Америки. Майже незалежно 
від того, де люди хочуть жити, у них є доступ 
до широкого розмаїття товарів із усього світу3.
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Структура розділу і може проілюструвати 
визвольні ефекти торгівлі. Розгляньмо товар, 
особливості якого змінюються впродовж єди
ного виміру, наприклад, недорогі білі вина 
повсякденного вжитку, які варіюються вздовж 
спектра від сухого до солодкого. До розвитку 
торгівлі кожної країна мала своїх місцевих по
купців і варіанти вин. Для конкретності мож
на назвати Німеччину і Францію. Скажімо, що 
з історичних причин більшість німців відда
ють перевагу винам біля солодкого кінця спек
тра, і німецькі винороби пристосовуються до 
місцевих смаків, виготовляючи широке роз
маїття солодких вин, але порівняно мало су
хих білих вин. Якщо немає торгівлі, німці, що 
полюбляють недорогі білі вина, опиняються 
перед багатьма варіантами — і одержують ве
лике задоволення,—натомість німецькі мен
шини за вподобаннями, що полюбляють сухі 
білі вина, опиняються перед малим числом 
привабливих варіантів. На відміну від цієї си
туації більшість французьких покупців відда
ють перевагу білим винам у сухому діапазоні. 
Більшість французьких покупців опиняються 
перед варіантами, привабливими для себе, 
й тоді, коли немає торгівлі, хоча французькі 
меншини за вподобаннями, які люблять со
лодкі вина, — ні.

Торгівля робить товари кожної країни до
ступними покупцям обох країн. Хоча торгівля 
може привести до деякого струсу,— наприклад, 
французьке і німецьке вина, розташовані точно 
в тій самій точці сухо-солодкого спектра, могли 
б не вижити обидва, —основний вплив торгівлі 
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полягає в наданні нових варіантів товару не
типовим французьким покупцям, що бажають 
солодких вин, і німцям—любителям сухих 
вин. Поки число варіантів товару, доступних 
покупцям у кожнім місці, просто збільшується 
з торгівлею, ніхто не програє. Торгівля звільняє 
меншини за вподобаннями, які були раніше 
ізольовані в місцях з нечисленними спожива
чами, що мали однакові з ними вподобання; 
у них тепер є доступ до товарів, ближчих до їх
нього ідеалу. Реальний досвід американських 
покупців у багатьох галузях підтверджує ви
звольний ефект торгівлі.

Автомобілі

У i960 роках марка «Volkswagen Beetle» відображу
вала прихильність однієї групи американських 
покупців—меншини за вподобаннями, що по
части складалася з хіпі й інтелігентів—до ма
лих транспортних засобів до того, як Детройт 
почав виробляти їх. Розгляньмо американські 
пропозиції товару в 1960-х. Типовий автомо
біль важив понад півтори тонни й мав колісну 
базу з метри. A «VW Beetle» важив 8ю кг і мав 
колісну базу тільки 2,4 м4. Один з наймен
ших автомобілів, зроблених у Детройті, був 
«Corvair», що важив шо кг і мав колісну базу 
2,7 м. Перший компактний автомобіль фірми 
«Pontiac» — «Tempest» — важив 1350 кг (і мав колісну 
базу 2,9 м).5 Очевидна річ, Детройт виробляв те, 
чого хотіла більша частина Америки. Але не вся 
Америка. Багато покупців були незадоволені, 
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бо ринок пропонував небагато маленьких варі
антів автомобілів, привабливих для них.

1970 р. американські покупці могли виби
рати серед 119 різних автомобільних моделей, 
зокрема імпортних (які становили одну шосту 
американського продажу автомобілів). Хоча 
японські і європейські виробники випускали 
багато варіантів маленького автомобіля, авто
мобілі, які були легкодоступні американським 
покупцям (у дилера в рідному місті), загалом 
були великі. Отже, в покупця, зацікавлено
го в маленькому автомобілі, були труднощі 
в спробі знайти автомобіль, що задовольняє 
його смаки. Якби іноземні маленькі авто
мобільні моделі були доступні в США, вони б 
надали більшої свободи сегментові американ
ських покупців, які цікавилися маленькими 
автомобілями. 2004 р. цього доступу вже до- 
сягли: частка імпорту подвоїлася, становля
чи тепер майже одну третину, і американські 
покупці могли вибирати з-понад 275 різних 
вітчизняних та імпортованих автомобільних 
моделей6. Ці автомобілі розташовувалися в діа
пазоні від дуже маленьких європейських варі
антів, як-от «Smart» або «МіпІ», до дуже великих, 
скажімо, «Humvee». Торгівля, отже, збільшила 
діапазон варіантів, доступних для покупців 
у США, звільнивши нетипових американ
ських покупців від смаків їхніх співгромадян. 
Торгівля дає змогу меншині за вподобаннями 
американських покупців, прихильних до ма
леньких автомобілів, виграти від існування 
європейських покупців, прихильних до таких 
самих автомобілів.
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Телебачення

Протягом сезону 1964/65 року американець, що 
вмикав телевізор у четвер між 7.30 й 8.оо увече
рі, міг вибрати серед трьох програм: «Flintstones» 
(мультфільму про «сучасну родину кам’яної 
доби»), «Munsters» (серіалу про «люблячу роди
ну невдах, що проживає в схожому на примару 
повитому павутинням будинку № 1313 на вули
ці Пересмішника») і першої половиною «Daniel 
Воопе» (фільму про пригоди легендарного жите
ля Кентуккського прикордоння)7. Хоча ці про
грами були привабливі для багатьох («Flintstones» 
і «Munsters» належали до найкращих двадцяти 
показів, за оцінками компанії «Nielsen», про
тягом відповідно сезонів 1960/61 і 1964/65 р.), ці 
та інші програми в ефірі були досить неприва
бливі для багатьох інших, можливо, насампе
ред тому, що в ефірі в 1960-х була дуже невелика 
етнічна або расова розмаїтість8. Але расові мен
шини були не єдиними глядачами, на яких не 
звертали увагу ці три мережі. Швидкий пере
гляд найкращих двадцяти пропозицій мережі 
протягом будь-якого сезону 1960-х років засвід
чує, що величезна більшість показів була наці
лена на «середину ринку». Отже, інтелектуальні 
глядачі були меншинами за вподобанням, над
то розчарованими в телебаченні. Ньютон Міноу, 
що його президент Джон Ф. Кеннеді призначив 
головою Федеральної урядової комісії США з за
собів зв’язку, оголосив, що телебачення 1961 р. 
було «великим пустищем»9. З погляду багатьох 
користувачів, ці три пропозиції телебачення 
були тиранією більшості.
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Через сорок років краєвид значно змінився. 
Замість трьох варіантів більшість споживачів 
тепер мають доступ до принаймні п’ятдесяти 
станцій через свою локальну кабельну мере
жу10. Супутникові мережі пропонують більше. 
Пакет «Everything Рак» компанії «Dish Network» про
понує «понад 230 каналів чудового телебачен
ня» п. Величезна більшість кабельних каналів 
не містить місцевого матеріалу. Вони подають 
переважно спеціалізований матеріал, цікавий 
конкретним групам людей.

Чи справді широка розмаїтість національних 
програм на кабельному й супутниковому теле
баченні визволяє покупців з різноманітними 
смаками? Я одержав певний дороговказ: я доби
раюся на роботу в місто дорогою, що веде мене 
через густозаселене неграми з невисоким при
бутком філадельфійське передмістя під назвою 
Мантуя. Згідно з переписом 2000 р., цей район 
(Реєстр перепису, № 109) більш ніж на 90% негри
тянський, середній сімейний прибуток стано
вить тут 15 543 дол. на рік. Тільки 14% дорослих 
мають додаткову освіту, крім шкільної, і майже 
половина родин (44%), живе за межею бідності12. 
Практично кожну зовнішню ознаку багатства 
та успіху в Мантуї можна побачити набагато рід
ше, ніж у багатшому передмісті, де я живу. Крім 
однієї. Там є, на мою думку, напрочуд велика 
кількість тарілок супутникового телебачення, 
що височать над покрівлями Мантуї, їх наба
гато більше на одну родину, ніж я бачу у своєму 
передмісті, де живуть білі з високим прибутком.

Філадельфійське передмістя Мантуя—не єди
не, де рясніють супутникові антени. Аєн Бурума 
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пише, що такі райони, як Овертомсе-Вельд 
в Амстердамі, «заселені майже цілковито ім
мігрантами, головним чином марокканського 
або турецького походження... часто називають, 

“містами тарілок” через масу супутникових 
антен, які приймають телестанції з Північної 
Африки й Близького Сходу13».

Завдяки чому Мантуя й Овертомсе-Вельд 
мають назву «міста тарілок»? Послуги супутни- 
кового телебачення забезпечують велике роз
маїття програм, зокрема деякі канали, інакше 
недоступні в місцевому масштабі. Наприклад, 
на додаток до «Black Entertainment Television» («ВЕТ», 
«Негритянського телебачення розваг»), доступ
ного й у багатьох кабельних системах, «DirecTV» 
передає багато каналів, недоступних по міс
цевому кабелю, але, мабуть, привабливих для 
глядачів-негрів: «BlackStarz» (найкращий канал, 
«перший і єдиний канал кіно, присвячений 
показові акторів-негрів 24 години на добу, сім 
днів на тиждень»), «The Word» («Безкоштовний 
для всіх споживачів. Багатоконфесійна міська 
релігійна програма духовного і освітнього зміс
ту») і «Daystar» («Безкоштовний для всіх спожи
вачів. Християнська мережа, що найшвидше 
поширюється в Америці. Міжконфесійна і по- 
лікультурна, “Daystar” показує провідних свяще
ників країни. Більше прямих передач про голо
вні християнські події, ніж у будь-який іншій 
мережі»)14.

Компанія «DirecTV» має і спеціалізова
ні канали, що звертаються до інших ін
дивідів, у яких іноді немає співвітчизни
ків поблизу. Наприклад, пропонує канал 
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«ВУи-ТУ», призначений для глядачів-мормонів 
(«Некомерційний просвітницький матеріал від 
Брігемського університету для молоді». Серед 
програм є спортивні, релігійні, концертні, а та
кож освітні щотижневі передачі з Брігемського 
університету і Загального з’їзду церкви остан
ніх святих Ісуса Христа [мормонської], та іспа
номовна розважальна програма «Саіауіиоп».

Звичайно, передплата супутникового теле
бачення—тільки помітніша і трохи незвичай
на версія кабельного телебачення, що також дає 
доступ до безлічі програм, зокрема й програм, 
призначених для деяких певних груп і не до
ступних у цій місцевості в ефірі. Хоч аналого
вий кабель здебільшого дає доступ принаймні 
до п’ятдесяти каналів, супутниковий і циф
ровий кабельний доступ пропонує їх сотні. 
Супутникові антени породжують уявний образ 
людей, оточених непривітними місцевими ін
формаційними варіантами передач, людей, що 
шукають визволення від місцевої злиденності 
через програми, які передають для національ
ної або міжнародної аудиторії.

Існують і систематичні свідчення, що корис
тувачі звертаються до національних телевізій
них пропозицій задля визволення. Наприклад, 
у розділі з ми бачили, що негри й іспаномовні 
споживачі опиняються перед менш привабли
вим місцевим телебаченням, оскільки вони ста
новлять малі частки населення цієї міської зони. 
Чи справді за таких обставин вони звертаються 
до національних програм? Дослідження, яке 
я провів для Федеральної комісії з комунікацій 
2002 р., з’ясовувало питання, чи використовують 
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меншини кабельне і супутникове, телебачен
ня більше, якщо вони живуть у міських зонах 
із незначним негритянським населенням. Я 
з’ясував: що менша частка місцевого негритян
ського населення, то більше каналів кабельного 
телебачення використовують афроамерикан
ці. Наприклад, у міській зоні, що на 50% не
гритянська, афроамериканці регулярно вико
ристовують приблизно сім кабельних каналів, 
тоді як у зоні, де є тільки 5% афроамериканців, 
вони використовують у середньому понад ві
сім. Числа для вихідців з Латинської Америки 
подібні. Іспаномовні в районі, що наполовину 
іспаномовний, використовують у середньому 
приблизно п’ять кабельних каналів, тоді як ви
хідці з Латинської Америки, ізольовані на тери
торіях, де є тільки 5% іспаномовних, регулярно 
дивляться в середньому сім каналів15. Натомість 
у місцях концентрованого зосередження негрів 
або іспаномовних афроамериканці та вихідці 
з Латинської Америки проводять більше часу, 
дивлячись програми, які пропонує місцеве те
лебачення. Спираючись на ці свідчення, мож
на стверджувати, що, коли люди мають навколо 
меншу кількість людей, які поділяють їхні упо
добання, вони, напевне, знайдуть національні 
програми, які розв’яжуть проблему їхньої ізоля
ції. З огляду на те, що підказують супутникові 
антени в Мантуї й Овертомсе-Вельді, розширен
ня ринку завдяки кабельному й супутниковому 
телебаченню звільняє споживачів від уподобань 
їхніх сусідів.

Хоч ізольовані меншини використовують 
кабельне та супутникове телебачення більше, 
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коли в них є мало привабливі місцеві телеві
зійні варіанти, неможливо сказати, чи більше 
використання національної інформації повною 
мірою компенсує менше задоволення, яке забез
печують їм місцеві варіанти. До того ж заміна 
місцевих продуктів ЗМІ національними може 
ослабити їхній зв’язок із місцевою спільнотою 
(так само як відсутність місцевих програм, зо
рієнтованих на певні групи, зменшує участь 
у політичній діяльності). Тож визволення, яке 
національне телебачення пропонує меншинам, 
хоч і реальне, може бути не повним; тобто воно, 
можливо, не повною мірою долає незадоволе
ність місцевими програмами.

Інтернет

Як і кабельне та супутникове телебачення, ін
тернет збільшує ринки, роблячи інформацію, 
а також роздрібні товари, доступними для по
купців в усій країні (і світі). Чи звертаються 
меншини за вподобаннями до інтернету для 
визволення від непривабливих варіантів товару, 
доступних у місцевому масштабі? Які типи веб- 
сайтів могли б звільнити меншини за уподобан
ням? Роздрібні сайти, які прейскуранти товарів 
поштою до них, дають одну ясну можливість: 
людина, у якої немає жодного магазину побли
зу, може натомість зробити покупку онлайн або 
з каталогу. Навіть коли є крамниця поблизу, ін- 
тернет-магазин загалом пропонує більше роз
маїтості. Крамниця «Sears», найближча до мого 
будинку, розміщена в одному з найбільших 
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торговельних центрів у США («King of Prussia Mall»), 
продає штани за обсягом пояса й довжиною 
холош. В інтернет-магазині я можу замовити 
штани з обсягом пояса не тільки з парним, а й 
з непарним числом дюймів, і довжиною холош 
по внутрішньому шву, яку можна припасову
вати по чверть дюйма, і це дає мені незліченні 
комбінації поясів і холош. Натомість у згада
ній крамниці в торговельному центрі є штани 
лише з парним числом дюймів у обсягу пояса, 
а внутрішні шви зростають на один дюйм, тож 
я маю вдесятеро менший вибір у кожному кольо
рі. І дуже мало з можливих комбінацій справді 
є в крамниці16. Навіть для покупця в багатому 
передмісті Філадельфії діапазон вибору онлайн 
більший і визвольний у порівнянні з тим, що 
доступно поблизу у звичайному магазині.

Ці визвольні ефекти не обмежені продажем 
уроздріб, а поширюються й на інформацію 
та розваги. Наприклад, деякі музичні сайти 
пропонують понад сто каналів програм музи
ки, удвічі більше, ніж забезпечують радіостан
ції навіть на найбільших американських рин
ках. інтернет-радіо, а також супутникове радіо, 
може звернутися до слухачів і на великих, і на 
маленьких ринках, але, очевидно, дає більшу 
вигоду слухачам, смаки яких роблять їх мен
шинами в місцевому масштабі і які через те на
вряд чи можуть знайти місцеві радіостанції, які 
задовольняють їх. Сайти новин, як-от CNN.com 
або MSNBC.com, постачають національні й між
народні новини, що цікавлять людей у містах 
усіх розмірів. Оскільки маленькі ринки мають 
тонкі місцеві газети з деякими місцевими або 
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національними статтями, люди, які живуть 
там, можуть вище цінувати наявність новин 
в інтернеті.

Те, як гостро споживач жадає визволення, за
лежить не тільки від загальної кількості людей 
на його місцевому ринку, а й від числа на цьо
му ринку людей із такими вподобаннями, як 
у нього. Ми подавали докладні свідчення, що 
афроамериканці й білі мають різні вподобання 
до товарів ЗМІ. Можна визначити, чи звільняє 
інтернет меншини за вподобаннями, викорис
товуючи дані, чи з більшою ймовірністю афро
американці приєднуються до інтернету, коли 
становлять малу частку місцевого ринку. Тобто, 
чи існують систематичні дані про ефект «міста 
тарілок» у використанні інтернету?

Це дослідження трохи ускладнене тим, що 
стало відоме як «цифрова нерівність», тобто не
рівність між тими, хто користується перевага
ми інформаційних технологій, і тими, хто по
збавлений такої можливості. 2000 р. показник 
сполучення з інтернетом для негритянських 
родин становив 46% від такого показника для 
білих родин. Оскільки для користування ін
тернетом треба мати комп’ютер й мати змогу 
платити за доступ до інтернету і оскільки в аф
роамериканців прибутки нижчі, такого роз
риву можна було почасти сподіватися. Але на
віть після статистичної поправки на прибуток 
й освіту, принаймні дві третини цієї расової не
рівності зберігаються17.

Звичайно, навіть якби інтернетом користу
валися рівні частки білих і негрів, біла аудито
рія була б майже в десять разів більшою. Тому 
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можна сподіватися набагато більшого й, мож
ливо, кращого задоволення білих, ніж негрів, 
і то переважно з причини, близької до ситуа
ції, коли великі міські зони мають більше, і то 
кращих, продуктів ЗМІ, привабливих для домі
нантної групи. Якби зміст допомагав залучати 
людей в інтернет, афроамериканці знайшли б 
менш привабливий зміст і тому менш імовірно, 
що вони приєдналися б. Однак у зв’язку з цим 
розривом можна запитати, чи є в ізольованих 
афроамериканців більша тенденція приєдну
ватися до інтернету порівняно з афроамерикан
цями в районах із численним місцевим негри
тянським населенням.

Щоб дослідити це питання, я використаю 
дані «Поточного демографічного обстеження» 
американського уряду за 2000 р., щоб запита
ти, як тенденції негрів і білих приєднуватися 
до інтернету змінюються серед людей у різних 
великих міських зонах із різними частками се
ред жителів негрів і білих18. Після врахування 
індивідуальних визначальних факторів тен
денції приєднуватися до інтернету, скажімо, 
прибутку і освіти, стало очевидно, що негри 
приєднуються з меншою ймовірністю, коли на 
їхніх ринках більше афроамериканців, і з біль
шою ймовірністю, коли на їхніх ринках більше 
білих. Тенденція білих приєднуватися до ін
тернету не змінюється в різних великих місь
ких зонах зі змішаним негритянським і білим 
населенням. Наскільки великі ці сподівані 
співвідношення? На ринку з дев’яностим про- 
центилем частки негритянського населення 
(понад чверть, або 0,273) імовірність, що негри 
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приєднаються, менша на 20,2 процентні пунк
ти, ніж у випадку білих (0,1649 + 0,2733 * 0,1363), 
тоді як на ринку з десятим процентилем част
ки негритянського населення (менше 2%, або 
0,0195) імовірність, що негри приєднаються, 
менша на 16,8 процентних пунктів. Цифровий 
розрив, дарма що існує, зменшується на ринках, 
де афроамериканці ізольовані.

Підбиваючи підсумок сказаного вище, мож
на ствердити, що торгівля інформацією, яку 
можна одержати через інтернет і по національ
ному телебаченню, як і міжнародна торгівля 
автомобілями, дає визволення тим меншинам 
за вподобаннями, які мають небагато вітчизня
них товарів, близьких до тих, які їм подобають
ся. Як і кабельне та супутникове телебачення, 
інтернет дає визволення, що спричиняє заміну 
місцевих інформаційних джерел нелокальни- 
ми джерелами. Однак як свідчать приклади 
з автомобілями, телебаченням та інтернетом, 
розширення ринку може надати ізольованим 
покупцям доступ до ширшого діапазону това
рів. Отже, розширення ринку—сила, що забез
печує визволення товарного ринку для меншин 
за вподобаннями.

Перше ніж святкувати визволення, яке забез
печує торговельна інформація за допомогою ка
бельного й супутникового телебачення і через 
інтернет, слід пам’ятати про дві речі. По-перше, 
ефекти тут маленькі. Себто міра, якою спожи
вачі використають національні джерела інфор
мації, коли місцеві відсутні, скромна. По-друге, 
споживачі одержують різні вигоди і з нелокаль- 
них, і з місцевих джерел. Наприклад, у розділі 
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5 ми бачили, що місцеві новини впливають на 
голосування на виборах до місцевих органів 
влади. Споживач, звертаючись до нелокальних 
джерел, коли місцеві джерела непривабливі, 
буде менше перейматися місцевими справами.



-j. Постійні витрати, якість товару 
та розмір ринку

Жителі Фергюс-Фоллса (населення 13 ооо ос.), 
штат Міннесота, і міської зони (конурбації) 
Міннеаполіс—Сент-Пол (населення приблизно 
три млн. ос.) опиняються перед зовсім іншим 
вибором варіантів товарів. Для деяких товарів, 
як-от ресторани, більші населені пункти, скажі
мо, Міннеаполіс, мають більше (і більше різних) 
варіантів, зокрема ширший діапазон якості.

У Фергюс-Фоллсі є тридцять шість ресторанів, 
зокрема два «Burger King», один «McDonald’s», один 
«Pizza Hut», «Domino’s», «Subway» і «Applebee’s». Але 
якщо ви захочете поїсти в ресторані «TGI Friday», 
або в «California Pizza Kitchen», або в «Romano’sMacaroni 
Grill», або в «Chili’s», не кажучи вже про «Morton’s 
Steakhouse», ви не знайдете їх у Фергюс-Фоллсі. 
І не знайдете там кошерного гастроному, афган
ського або вегетаріанського ресторану, або виго
товленого в місті рогалика. Деякі із цих продук
тів, зокрема «Chili’s» і «TGI Friday», є за п’ятдесят 
миль в міській зоні Фарго з 172 ооо ос. населення, 
штат Північна Дакота. Але більшість міститься 
на відстані, яку людина звичайно не буде дола
ти заради їжі.

Приблизно за 180 миль від Фергюс-Фоллса 
у Міннеаполісі є понад чотири тисячі рес
торанів, зокрема десятки мереж ресторанів 
на кшталт «McDonald’s «, «Applebee’s» і «Chili’s». 
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Міннеаполіс також має ресторани з тридцятьма 
двома різними кухнями, зокрема вегетаріан
ські й суворо вегетаріанські, а також «рестора
ни з кожного закутка земної кулі, від Тибету до 
Нігерії, від Еквадору до Росії»1. Більший ринок 
дає свободу клієнтам ресторану; більший по
пит дає покупцям змогу «вільно вибрати» серед 
більшої кількості альтернатив, особливо, як ми 
бачили в розділі 4, якщо вони бажають проїха
ти кілька миль.

В інших категоріях товарів великий 
Міннеаполіс не має набагато більше товарів, 
однак має різні і—в певному розумінні —кращі 
товари. Щоденні газети становлять прекрасний 
приклад. У конурбації Міннеаполіс —Сен-Пол 
є дві головні щоденні газети: міннеаполісь- 
ка «Star Tribune» і сент-полська «Ріопееґ Press». «Star 
Tribune» —безумовно домінантна газета, осо
бливо в Міннеаполісі, і має передплату 380 ооо 
примірників (у порівнянні з 190 ооо в «Ріопеег 
Press»). «Star Tribune» наймає 189 авторів і редак
торів, щоб зробити газету, яка має в середньо
му сімдесят сім сторінок щодня (крім неділі). У 
Фергюс-Фоллсі є єдина щоденна газета—«Daily 
Jornal», приблизно десять сторінок, її роблять 
п’ять репортерів, один фотограф і редактор.

У міській зоні Міннеаполіс—Сен-Пол у 220 
разів більше населення, ніж у Фергюс-Фоллсі. 
Але, хоча в Міннеаполісі є в понад сто разів 
більше ресторанів порівняно з Фергюс-Фоллсом, 
у ньому немає так багато газет. Натомість 
у Міннеаполісі є газета, значно багатша змістом, 
виробити який дорожче. Більший розмір рин
ку забезпечує покупцям більшу свободу вибору 
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серед ресторанів. Наявність більшої кількості 
людей в моїй міській зоні (надто в моєму райо
ні, як доводить розділ 4) дає вигоду споживачам, 
збільшуючи число —і розмаїтість—ресторанів 
поблизу. Більша кількість людей поблизу дає ви
году споживачам і на газетному ринку, але по- 
іншому. Завдяки їй газета великої міської зони 
стає більшою і, можливо, краіцою, але додатко
вий попит не забезпечує споживачеві більшого 
вибору. Якщо характер газети, скажімо, її стиль, 
або висвітлена тематика, приваблює мене, тоді 
більша газета дає мені змогу почуватися краще. 
Якщо я не переймаюся характером, —якщо, на
приклад, я віддаю перевагу важливим політич
ним новинам, або легковажним новинам, або 
іспанській мові перед англійською, тоді вдоско
налення продукту, породжене більшим попи
том, не допомагає мені.

Тенденція торгівлі й розширення ринку 
визволяти покупців стає очевидною під час 
будь-якої поїздки до торговельного пасажу або 
в продуктову крамницю. Навіть у маленькому, 
географічно ізольованому районі, принаймні 
в маленьких міських зонах, покупці можуть 
вибрати серед тисяч товарів, які створені для 
великих, можливо, глобальних ринків і тран
спортовані до місцевих магазинів повсюди. Але 
коригувальні можливості розширення ринку 
й торгівлі не є необмеженими. Хоча більші рин
ки звільняють споживачів у деяких категоріях 
товарів (унаслідок основного механізму «хто 
кому сприяє»), це визволення є неповним в ін
ших категоріях. Коли більші ринки створюють 
більшу свободу вибору, а коли—ні?
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Вигода від збільшеного розміру ринку

Більші ринки, як правило, мають більше різно
манітного товару. З тими самими початкови
ми витратами, що й на меншому ринку, вони 
можуть підтримати більше варіантів, ближчих 
один до одного. Цим способом —через збіль
шення варіантів товару—більші ринки сприя
ють задоволенню покупця. Саме завдяки цьому 
механізмові більші міські зони забезпечують 
більше задоволення у випадку радіоринків. 
У Міннеаполісі є досить багато шанувальників 
джазу, щоб підтримати комерційну джазову ра
діостанцію, а містечко Фарго у штаті Північна 
Дакота не має їх так багато.

Отже, у чому перешкода? Коли більші рин
ки не в змозі забезпечити збільшення кількос
ті варіантів товару? Украй важливим для цього 
механізму є припущення, що постійні витрати 
не зростають, або принаймні не дуже зростають 
зі збільшенням розміру ринку. Якщо постійні 
витрати підвищуються з розміром ринку, тоді 
число товарів—і відстань (уздовж лінії кольо
рової гами) до найближчого товару—не конче 
зменшуються зі збільшенням ринку.

Чому постійні витрати зросли б із розміром 
ринку на диференційованих товарних ринках? 
Головна причина полягає в тому, що видатки на 
постійні витрати можуть поліпшити якість. І 
коли споживачі більш-менш згодні, що саме ста
новить якість, тоді фірми можуть з’ясувати, що 
в їхніх інтересах інвестувати більше капіталу 
в якість на більших ринках2. Газета, продана на
селенню в один мільйон осіб може дозволити собі 
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більше авторів, ніж газета, яку продають тільки 
десяти тисячам осіб. Точно так само й виробники 
кіно, зробленого для світової аудиторії, можливо, 
для мільярда людей у США, Європі та Японії, мо
жуть дозволити собі витратити більше на акторів 
і спеціальні ефекти. Виробники можуть поліп
шити якість різних товарів по-різному, і деякі 
приклади найкраще ілюструють цю думку.

Постійні витрати, як ми бачили, —це ви
трати, що не впливають безпосередньо на чис
ло зроблених або проданих одиниць товару. 
Науково-дослідні й проектно-конструкторські 
роботи і реклама—два основні способи поліп
шити якість завдяки зростанню постійних ви
трат. Науково-дослідні й проектно-конструк
торські роботи і реклама могли б здаватися 
дивною парою, бо науково-дослідні й проектно- 
конструкторські роботи забезпечують реальне 
вдосконалення товару, тоді як реклама формує 
сприйняття покупців. Однак із погляду ринку 
вони служать одній функції: збільшують готов
ність покупців купити товар завдяки збільшен
ню постійних витрат, які, тільки-но товар уже 
виготовлений, не підвищують вартість обслуго
вування додаткового споживача.

Конкретні галузі, які я обговорив у цій книж
ці, різняться між собою процесами, які пра
цюють на якість. Якість місцевих товарів ЗМІ 
залежить суто від постійних витрат. Витрати, 
пов’язані з авторами медіа-продукції (репор
терами, редакторами, ведучими і т. д.), які 
колективно визначають якість товарів ЗМІ, не 
змінюються залежно від кількості читачів, слу
хачів або глядачів3.
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Щоденні газети становлять один' яскравий 
приклад. Характер щоденних газет суттєво ва
ріюється від однієї міської зони до іншої. Більші 
міські зони мають звичайно більше (і в багатьох 
аспектах кращих) товарів. Єдина газета у Фергюс- 
Фоллсі, десятисторінкова «Daily Jornal», ніколи не 
вигравала Пулітцерівської премії. Натомість 
філадельфійська газета «Inquirer», що обслуговує 
міську зону з майже п’ятьма мільйонами чоловік 
і має середній щоденний оплачений обіг 357 ооо 
примірників, має середній обсяг сімдесят сто
рінок і виграла за свою історію вісімнадцять 
Пулітцерівських премій. Газета «Inquirer» у бага
тьох аспектах кращий продукт, ніж «DailyJournal».

Ці два приклади ілюструють більш загаль
ні співвідношення. У цій галузі більші міські 
зони, як правило, не мають більшої кількості 
товарів. Радше у великих міських зонах зде
більшого є товари високої якості, виробництво 
яких коштує дорожче. Чому більший ринок 
підтримує один головний товар (або лише де
кілька), а не масу менших варіантів? Зрештою, 
якщо Фергюс-Фоллс може підтримати щоденну 
газету, маючи приблизно тринадцять тисяч 
ос. населення, район Міннеаполіса з населен
ням майже три мільйони ос. міг би в принципі 
підтримати понад двісті щоденних газет. А він 
має, власне кажучи, дві. Ця приголомшлива 
нездатність збільшити кількість варіантів това
ру зі збільшеним розміром ринку повторюєть
ся в кожній великій міській зоні США. Навіть 
у найбільшій міській зоні—у Нью-Йорку—є 
тільки три або чотири щоденні газети, зорієн
товані на всю міську зону («New York Times», «New
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York Post», «New York Daily News», і можливо лонг- 
айлендська «Newsday»). Підрахунок усіх примісь
ких щоденних газет в об’єднаній міській зоні, 
що охоплює передмістя в штатах Коннектикут 
і Нью-Джерсі, так само як і Нью-Йорк, засвідчує, 
що в регіоні є одинадцять щоденних газет, хоча 
три найголовніші забезпечують 54% загального 
обігу всіх газет міської зони. Що більші ринки 
мають більші й дорожчі газети, а не багато газет, 
підтверджено систематичним аналізом. І обсяг 
газети (у сторінках), і кількість газетних спів
робітників постійно зростають зі збільшенням 
розміру ринку.

Оскільки додаткову якість газет забезпечують 
зростанням постійних витрат, а не збільшен
ням витрат на кожен примірник, або змінних 
витрат, фірма, що випускає кращий товар, не 
конче править вищу ціну, ніж її більш низькоя
кісний конкурент. Якщо покупці, або більшість 
покупців, згідні, що становить якість, тоді 
вони всі разом віддадуть перевагу кращій га
зеті. Отже, процес конкуренції за якістю може 
змусити ринок мати небагато товарів, дарма що 
ринок дуже великий.

Звичайно, ця ситуація виникає тільки, якщо 
достатня кількість покупців згідні з тим, що 
становить якість. Якби в покупців були дуже 
різні вподобання, наприклад, до мови (англій
ська мова чи іспанська), вони б не дійшли згоди, 
що саме становить якість. Добре написана й ча
рівна для всіх стаття англійською мовою не має 
ніякої цінності для людини, що читає тільки 
іспанською. Справді, саме це становить причи
ну, чому в 1990-х відбувся поділ газети «Mayami 
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Herald» на два відмінні товари — «Mayami Herald» 
і «ЕІ Nuevo Herald».

Чи поділяють інші ринки цю особливість 
ринків щоденних газет, на яких якість досяг
нуто коштом постійних, а не змінних витрат? 
Кінофільми—яскравий приклад. Якість фільму 
міститься в його сценарії, акторській грі та ре
жисурі, а не в його фізичних копіях. Тільки-но 
фільм зроблено і продано, студія не зазнає ні
яких додаткових витрат, коли якась додаткова 
людина дивиться кіно. Правда, студія повинна 
зробити більше копій, щоб мати змогу показати 
кіно на більшій кількості екранів. І студія по
винна записати більше DVD, якщо більше людей 
будуть дивитися фільм, купуючи або оренду
ючи особисту копію. Але ці витрати маленькі 
в порівнянні з витратами виробництва й ре
клами кіно. До інших прикладів належать фар
мацевтичні препарати, програмне забезпечен
ня і журнали. В усіх цих галузях число наявних 
товарів не пропорційне можливому прибутку.

Ресторани досягають якості зовсім по-іншому, 
ніж газети. Звичайно, ресторани відрізняють
ся від газет ще й тим, що диференційовані кух
нею й географією, а не лише якістю. Але навіть 
у межах кухні й географії більша частина різни
ці у якості між ресторанами є наслідком відмін
ностей у якості інгредієнтів і робочої сили, а це 
змінні витрати. Готування додаткової страви 
потребує додаткових продуктів і додаткової пра
ці куховара, і то в такому обсязі, якого ніколи 
не вимагає постачання ще одного примірника 
газети або посилання радіосигналу на додатко
вий приймач.

152



7. Постійні витрати, якість товару та розмір ринку

Оскільки у ВИСОКОЯКІСНИХ ресторанів ВИЩІ 
витрати робочої сили та інгредієнтів на обід для 
одного клієнта, високо- і низькоякісні ресторани 
можуть співіснувати на ринку, і в цьому вони 
відрізняються від щоденних газет. Наприклад, 
телятина коштує більше ніж яловичий фарш, 
і високоякісні ресторани залучають клієнтуру, 
ладну платити високі ціни за страви з телятини, 
тоді як низькоякісні ресторани залучають від
відувачів, готових платити менше за гамбургер. 
Становлячи яскравий контраст із прикладом 
із газетами, високоякісні ресторани внаслідок 
своїх високих витрат не можуть збити ціну своїх 
низькоякісних конкурентів. У результаті ринок 
підтримує певний діапазон варіантів. Великий 
ринок підтримує більший діапазон вибору для 
покупців, зокрема більше ресторанів із різною 
ціною і якістю. Як ми бачили вище, більші рин
ки, і то на всіх рівнях географії, мають пропо
рційно більше ресторанів. Отже, на вдвічі біль
шому ринку є вдвічі більше ресторанів.

Може, на великих ринках, які пропонують 
не більше товарів, ніж малі ринки, споживачі 
не почуваються краще? Аж ніяк. Ситуація, яку 
ми обговорюємо, має дві форми диференціації. 
Перша—це точка на лінії, що представляє, на
приклад, колір сорочки або мову (англійську 
або іспанську). Друга—якість, скажімо, число 
статей або кількість сторінок. Припустімо, є два 
типи читачів, які відрізняються тим, що відда
ють перевагу газеті або англійською мовою, або 
іспанською. Газети можуть бути англійською 
мовою або іспанською, і всі віддають перевагу 
газеті з більшою кількістю статей за умови, що 
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її написано улюбленою мовою. Тож у такому разі 
навіть якщо великий ринок не має великої кіль
кості щоденних газет англійською мовою, він 
має щоденні англійські газети з більшою кіль
кістю сторінок. Тому більшість людей —англо
мовних—одержують на великих ринках товар, 
якому вони віддають перевагу перед товаром, 
перед яким вони опинилися б на малому ринку.

Хоча розширення ринку сприяє постачанню 
додаткових товарів, що догоджають розмаїтості 
смаків, є межа міри, якою цей процес розв’язує 
проблему покупців із незвичайними вподобан
нями, коли якість товару забезпечують постій
ними витратами.

Насправді це тільки варіант теми «хто кому 
сприяє». Коли постійні витрати малі, більша 
кількість людей дає мені вигоду, допомагаючи 
виробити більше варіантів товарів. Коли вподо
бання цих додаткових людей досить близькі до 
моїх уподобань, ці люди сприяють появі варіан
тів, які я особливо люблю.

Для таких товарів як газети, де великі ринки 
не викликають появи більшого розмаїття това
рів, а сприяють появі більших за розміром това
рів, додаткові люди однаково можуть дати мені 
вигоду, але механізм тут інший.

Люди допомагають зробити товар більшим. 
Якщо мені подобається його орієнтація, тоді 
їхня присутність дає мені більшу вигоду. Що 
далі мої вподобання лежать від норми, напри
клад, якщо я розмовляю тільки іспанською мо
вою, а газета виходить англійською, то менше 
я виграю від присутності додаткових потенцій
них або фактичних споживачів.



3. Торгівля й тиранія чужої більшості

Під час засідань Світової організації торгівлі 
в Сіетлі 1999 Р- учасники демонстрацій проти 
глобалізації, вдавшись до незабутнього акту, 
сплюндрували ресторани «McDonald's» і розби
ли шибки в «Starbucks»1. Серед багатьох скарг су
противників глобалізації були протести проти 
глобального експорту таких фірмових амери
канських продуктів, як кока-кола, «McDonald’s» 
і спортивний одяг «Nike»2.

Але з якої речі противники глобалізації ви
ступають проти наявності американських то
варів за кордоном? Зрештою, як я стверджував 
вище, доступність додаткових товарів може 
лише забезпечити іноземним споживачам 
більшу кількість варіантів, таким чином про
понуючи меншинам за вподобанням звільнен
ня через торгівлю. Але чи справді все так про
сто? Чи справді торгівля просто збільшує число 
варіантів, доступних для іноземних покупців? 
Або, може, торгівля ще й пригнічує місцеву 
культуру й спосіб життя? У світі без постійних 
витрат, де товар життєздатний незалежно від 
того, як мало людей хочуть його, запроваджен
ня торгівлі просто збільшує число варіантів то
вару, доступних для покупців. Але в галузях, де 
постійні витрати істотні, кожен вітчизняний 
товар вимагає для своєї життєздатності певного 
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рівня попиту. У результаті імпорт товарів, які 
підходять «іноземній більшості» —покупцям, 
що визначають орієнтацію товару в якомусь да
лекому місці,—може вплинути на вітчизняні 
товари країни. Вітчизняні товари можуть змі
нити свою позицію або зникнути. Експорт та
кож може вплинути на товари експортера, якщо 
небагато доступних товарів зсуваються в бік 
уподобань закордонної, або чужої більшості. 
Кілька маленьких прикладів допомагають про
ілюструвати ці проблеми.

Франція проти Голівуда

Під час тривалих торговельних переговорів 
Франція й інша частина Європи твердо напо
лягали на своєму праві захищали вітчизняні 
художні галузі від загрози американського до
мінування. Як відомо, скориставшись катего
рією «винятку для культури», Франція обкладає 
податком п% усі надходження від кінофільмів 
(закордонних і'вітчизняних), щоб надавати 
субсидії французькому виробництву фільмів. 
Ці субсидії, поряд з іншою урядовою підтрим
кою, становлять суттєву частину прибутку 
французького внутрішнього кіновиробництва.

Економісти взагалі критично ставляться до 
торговельних бар’єрів, бачачи за ними вітчиз
няну промисловість, що підрахувала,якзароби
ти високі прибутки, запобігши іноземній кон
куренції3. У США ми теж знайомі з цим явищем. 
США обмежують імпорт дешевого тростинного 
цукру, який здебільшого надходить із бідних 
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екваторіальних країн, і це справді підвищує 
прибуток виробників вітчизняного бурякового 
і тростинного цукру. За деякими оцінками, ці 
обмеження коштують американським покуп
цям 2,4 мільярда дол. щорічно й дають прибу
ток американським виробникам і,о мільярда 
дол. на рік4.

Але в прикладі з французькими кінофільма
ми очевидна мета французьких кіносубсидій 
полягає не в захисті французьких виробни
ків, а в захисті культури французьких спожи
вачів. За словами одного французького члена 
Європейського парламенту, «Франція, підтри
мана іншими країнами, як-от Канадою, не
покоїлася з приводу ризику проникнення на 
її територію цих американських “товарів” не 
тільки з економічних причин (наш торговель
ний баланс уже засвідчував великий дефіцит), 
а й з культурних причин і причин, пов’язаних 
із національною ідентичністю, бо небезпека по
лягає в тому, що ми можемо побачити, як жите
лі нашої країни дедалі більшою мірою перейма
ють американське мислення і американський 
підхід до життя»5. Жодного такого аргументу не 
можна подати на користь американського за
хисту місцевої цукрової промисловості. Цукор 
з екваторіальної тростини й місцевий цукор 
мають однаковий смак, отже, немає ніякого 
аспекту, в якому, скажімо, ця політика зберігає 
вітчизняну кондитерську галузь або культуру 
безалкогольних напоїв.

Із якого приводу хвилюються французи? 
Очевидно, що голівудські кінофільми зменши
ли б попит на французьке кіно. І чому це було 
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б проблемою? Що Ж, фільми становлять добрий 
приклад товару з високими постійними витра
тами. Якщо голівудські фільми значно змен
шать попит на французьке кіно, тоді більша 
частина французького кіно буде нежиттєздатна. 
Деякі з товарів, доступних до початку торгівлі, 
стали б недоступні, якби ця торгівля почалася, 
а разом з нею і багато французьких споживачів 
відмовилися від праці своїх вітчизняних режи
серів задля голівудських фільмів. Чи є якийсь 
сенс у цьому аргументі?

ГолІвуд проти решти світу

Принаймні після Другої світової війни США 
були страховиськом світової культури, експор
туючи культурні товари, які багато хто в світі 
вважає за вульгарні. Як ми бачили в попере
дніх розділах, що більший ринок, для якого 
призначений, скажімо, якийсь фільм, то біль
ше інвестицій виправдовує цей фільм. США 
має великий внутрішній ринок, і як наслідок 
голівудські кінофільми мають більші бюдже
ти (яскравіших акторів, більше вибухів), ніж 
фільми інших країн. Інші країни, кінофільми 
яких призначені для маленьких вітчизняних 
аудиторій, не можуть конкурувати в самій ви- 
довищності з голівудським виробництвом6. З 
європейського погляду поява американських 
фільмів становить конкретний різновид тира
нії більшості; це—тиранія чужої більшості, що 
складається з американських споживачів і їх
ніх вульгарних уподобань.
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Не так давно, ще в 1980-х роках, американські 
фільми були пристосовані до американських 
уподобань, а потім, немов схаменувшись, філь
ми розподіляли на іноземні ринки (тобто зава
лювали їх). Донедавна США коїли «злочин» (тоді 
як Азія й надто Європа почувались'як «жертви») 
глобалізації кіновиробництва. Але віднедавна 
ситуація змінилася. Американські продюсери 
тепер повною мірою зважають на міжнародний 
ринок, який для багатьох американських кіно
фільмів забезпечує більшу частину прибутків. 
Голівуд недавно почав брати до уваги міжна
родні аудиторії, вирішуючи, які кінофільми 
треба передусім робити. Бойовики йдуть на 
експорт дуже добре, особливо в Японію. Тож 
тепер американські глядачі вважають, що ха
рактер голівудських фільмів змінився, перей
шовши від вітчизняних уподобань до смаків 
іноземних глядачів. Американські споживачі 
вперше стали жертвами глобалізації товарного 
ринку, бо наші вітчизняні товари змінилися, 
щоб задовольняти потреби іноземців. Це незна
йома й неприємна зміна для американських 
глядачів.

Цікава річ, ці всі феномени пов’язані про
стою спільною причиною—постійними витра
тами, які лишаються високими відносно навіть 
світових ринків.

Торгівля й тиранія чужої більшості

У розділі 6 ми бачили (у нашій простій струк
турі), як торгівля може визволити покупців, 
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коли постійні витрати виробництва товарів 
зменшуються, порівняно зі збільшеним світо
вим ринком. Коли постійні витрати істотно 
вищі—і потенційно вищі ще й тоді, коли до
зволено торгівлю,—ефекти торгівлі можуть 
бути складнішими. Для ілюстрації можливих 
ефектів розгляньмо галузь із високими постій
ними витратами, як-от виробництво велико- 
бюджетних майбутніх фільмів-блокбастерів. 
Для спрощення припустімо, що постійні витра
ти досить високі, тож є тільки один товар (один 
такий випущений фільм, скажімо, на місяць). 
Припустімо також, що кінофільми можуть бути 
зроблені тільки в діапазоні від драми до бойо
вика. Якщо немає торгівлі, фірма, що працює 
всередині країни, призначає свої фільми для 
типового вітчизняного споживача, ідеальне 
кіно якого, скажімо, ближче до драми, ніж до 
бойовика.

За такого сценарію може трапитися одне 
із двох. По-перше, студія, що виробляє продукт, 
може почати експортувати його для іноземних 
глядачів, як, наприклад, Голівуд, що орієнту
ється на глобальну, а не просто американську 
аудиторію. По-друге, товари з інших місць мо
жуть стати доступними на внутрішньому рин
ку, як-от коли голівудські кінофільми стають 
доступними у Франції або газета «New York Times» 
стає доступною на місцевих американських 
ринках.

Спочатку обговорімо ці дві можливості тео
ретично. По-перше, припустімо, що Голівуд ви
являє потенційну глобальну аудиторію з упо
добаннями, які не тотожні з американськими 
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вподобаннями. Щоб бути точним, міжнародні 
глядачі, вподобання яких мають значення для 
планування постанов Голівуда про характер 
фільмів, є людьми, які бажали б дивитися «ви
датне американське кіно», не люблять діалогу 
і прихильні до бойовиків. Виробник, шукаючи 
найбільшу глобальну аудиторію (разом з амери
канцями), буде орієнтувати своє кіно радше в бік 
бойовика, ніж до типового ідеалу вітчизняного 
споживача. Це нове кіно дає більше задоволення 
тим американцям, які прагнуть бойовиків, але 
дає менше задоволення орієнтованим на драму 
американцям, які, напевне, менше відвідува
тимуть запропоновані фільми. Зорієнтованим 
на бойовик міжнародним глядачам, звичайно, 
більше сподобалося б нове американське кіно. 
Результат полягає в тому, що становлення екс
портером може змінити позиції деяких вітчиз
няних товарів, давши вигоду деяким внутріш
нім споживачам і засмутивши інших.

Недавня історія Голівуда цілком узгоджуєть
ся з цим описом. Ще двадцять років тому, коли 
американські продюсери робили кінофільми, 
їхня орієнтовна аудиторія була внутрішньою. 
Хоча вони мали деякий прибуток із закордон
них країн, вони не орієнтували своїх фільмів 
на вподобання міжнародних глядачів. Шеррі 
Лансінг, голова студії «Paramount», висловився 
так: «Коли я працював як продюсер, і ми в се
редині 1980-х років випустили фільм “Фатальна 
привабливість” (“Fatal Attraction”), ми навіть не 
думали про глобальну аудиторію. Тоді ми ду
мали: “Якщо він матиме успіх в Америці, то 
матиме успіх і за кордоном”»7.
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Більша й порівняно недавня доступність 
міжнародної аудиторії на додаток до амери
канського внутрішнього ринку дає приклад 
розширення ринку через торгівлю. Хоч яку 
кількість фільмів може підтримати щороку 
потенційна аудиторія у США, США з Європою 
і Японією можуть разом підтримати ще більше. 
За словами Лінн Гіршберг, що пише в «New York 
Times Magazine», «сподівана аудиторія для майже 
всіх кінофільмів, випущених американськи
ми кіностудіями, перемістилася від 50 штатів 
до глобального ринку»8. На перший погляд, ця 
тенденція просто збільшує попит, а отже, і про
позицію доступних фільмів, що, здавалося б, 
спонукає всіх почуватися краще.

Але ситуація не така проста. Американські 
й міжнародні вподобання до фільмів різні, 
а кінопромисловість —галузь, де розмір інвес
тицій, що їх виправдовує проект, залежить від 
розміру аудиторії, яку студія сподівається охо
пити. Сподіваючись на глобальну аудиторію, 
продюсер може з прибутком інвестувати наба
гато більше капіталу. Але, щоб ефективно орі
єнтуватися на міжнародну аудиторію, Голівуд 
повинен обрати для своїх товарів іншу позицію, 
ніж у випадку, якби вітчизняні продюсери орі
єнтувалися тільки на американську аудиторію. 
За словами Гіршберг, «нюанси мови або тонко
щі комедії не перекладаються легко між куль
турами, але бойовик, фантастика, мультфільм 
стають негайно збагненні, навіть якщо ви жи
вете, скажімо, в Японії, що є країною, яку праг
нуть охопити більшість великих кіностудій. 
Такі фільми, як цьогорічна “Троя” (“Troy”), яку 
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показали в Каннах, “Післязавтра” (“The day after 
Tomorrow”) й “Ван Гельсінг” (“Van Heising”»), що 
не залежать від діалогу, не мали такого успіху 
в Америці, як сподівалися, але стали величез
ними хітами в багатьох інших країнах, зробив
ши касових зборів у кілька разів більше, ніж 
в Америці»9.

Діалог—не єдина втрата внаслідок глобаль
них прагнень Голівуда. Наприклад, фільми, за
сновані на американських спортивних змаган
нях, фільми, що виражають проамериканські 
почуття, і навіть фільми з американськими 
зірками, можуть постати перед перешкодами 
на шляху міжнародних касових зборів. Ніна 
Джекобсен, президент клубу «Buena Vista» в ком
панії Діснея зазначає: «Слід зрозуміти: якщо 
ви запускаєте спортивне кіно у виробництво, 
воно буде провальним у міжнародному масш
табі. Воно не буде поширюватися незалежно 
від своєї якості, тож відповідно до цього треба 
визначити і його бюджет. Світ не переймається 
спортивними змаганнями інших людей»10.

Або знову Лансінг: «Важко, наприклад, ви
брати мерзотника, маючи на увазі глобальну 
аудиторію». Як висловилася Гіршберг, «дивна 
річ, політика, особливо антиамериканська по
літика, може мати глобальну привабливість». 
І, нарешті, «у сьогоднішньої глобальної ауди
торії, здається, небагато цікавості до наступно
го покоління американських провідних акто- 
рів-чоловіків... Том Круз або Бред Пітт можуть 
і далі збирати юрби, але найновіші зірки у світі 
прибувають з інших англомовних країн, як- 
от Ірландії (Колін Фаррел), Англії (Джуді Лоу, 
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Клайв Овен), Шотландії (Івен Макгрегор) або 
Австралії (Рассел Кроу)»11.

Хоча деякі американські глядачі, мабуть, ті, 
що віддають перевагу гостросюжетним філь
мам, а не діалогу й ті, які прихильні до лихих 
американських кіногероїв, одержують задово
лення від голівудських спроб догодити світо
вим уподобанням, натомість іншим від цього 
гірше. У цьому контексті, яків інших, торгівля 
створює переможців і тих, що програли, навіть 
серед споживачів.

Якби постійні витрати були низькі, наяв
ність нової аудиторії збільшила б діапазон про
понованих товарів, лишивши вже наявні (при
значені для внутрішнього ринку) варіанти на 
місці. Але тому, що постійні витрати високі, 
нова аудиторія фактично змінює орієнтацію кі
нофільмів із великим бюджетом. Звісно, прав
да, що Голівуд виробляє багато фільмів щороку. 
Він пропонує широкий діапазон малобюджет- 
них фільмів на додачу до великобюджетних ви
довищ, тож багато специфічних аудиторій і далі 
знаходять для себе певні товари. Але орієнтація 
дорогих кінофільмів змінилася.

Імпорт І тиранія чужої більшості

Що робить імпорт? Наприклад, як наявність 
голівудських фільмів впливає на кіновироб
ництво країн, що імпортують ті фільми? Або, 
якщо взяти внутрішній американський при
клад міжміської торгівлі, як розповсюдження 
по всій країні «New York Times» впливає на місцеві 

164



8. Торгівля й тиранія чужої більшості

газетні ринки? Перед систематичним аналізом 
цього прикладу може бути повчальним дізна
тися про Нью-Гейвен, штат Коннектикут.

Нью-Гейвен—осередок великої міської зони, 
що простирається від Орінджа до Мерідена, 
із загальною кількістю населення півмільйо- 
на ос.12 Як остання зупинка приміського по
їзда із Нью-Йорка, це місто <є кордоном між 
Нью-Йорком і Новою Англією. У Нью-Гейвені 
міститься Єльський університет, тож цей район 
досить добре освічений. Майже одна третина 
жителів району Нью-Гейвен—Меріден має сту
пінь бакалавра або вище, натомість для всієї 
країни цей показник становить тільки чверть13. 
Район обслуговує «New Haven Register», щоденна 
газета з тиражем майже юо ооо примірників 
і понад 2оо ооо читачів14.

Я жив у Нью-Гейвені на початку 1990-х і був 
здивований беззмістовністю газети. Я чітко 
пам’ятаю заголовок про погоду на всю шири
ну газетної смуги: «Пече!». Чому газета великої 
міської зони, де міститься одна з головних до
слідницьких установ у світі й живе багато лю
дей з університетською освітою, надає таке по
мітне місце заголовку, що не є інформацією ні 
для кого?

Проживши в Нью-Гейвені протягом певного 
часу, я зрозумів, що більшість моїх універси
тетських колег не читали «Register». Замість цієї 
газети —оскільки вони, як і я, не були родом 
із півдня Коннектикуту й не мали великої ціка
вості до місцевих справ —вони читали «New York 
Times». Я запитував себе: якщо «Register» посту
пився на елітному ринку «Times», то, може, саме 
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це змусило місцеву газету зосереджуватись на 
змісті, привабливому для людей, несхильних 
купувати «Times»? Одне слово, чи справді «New 
YorkTimes» зробила «NewHaven Register» газетою, що 
зосередилася на таких легковажних темах, як 
погода?

Структура, якої ми дотримуємося в цій 
книжці, добре підходить для аналізу цього при
кладу. Уявить собі спектр продукту, що харак
теризує повноту охоплення місцевих новин. У 
національного товару, як-от «NewYorkTimes», є дві 
особливості, що мають значення для цього об
говорення. По-перше, вона менш місцева, ніж 
місцевий товар. По-друге, вона має вищу якість, 
ніж місцевий товар. У нашій структурі це озна
чає, що люди не обов’язково віддають перевагу 
найближчому місцевому товару. Вища якість 
національного товару схилить людину, чий іде
альний ступінь місцевого змісту міститься на 
однаковій відстані між імпортованим і місце
вим товаром, купити національний товар.

Місцеві фірми на будь-якому ринку орієнту
ються на типових місцевих споживачів. Коли 
«New York Times» стає доступною, місцеві покуп
ці, що або менше переймаються висвітленням 
місцевих подій, або особливо цінують високу 
якість національних повідомлень, переходять 
до «Times». Реагуючи на втрату своїх більш наці
онально орієнтованих покупців, місцеві газети 
змінюють позицію, щоб привабити деяких спо
живачів, орієнтованих на суто місцеві справи, 
зокрема й тих, хто раніше не читав цієї газе
ти. Хоча більшості покупців краще, якщо вони 
забезпечені імпортованим товаром, деяким 
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покупцям—тим, хто віддає перевагу старій міс
цевій газеті, а не «Times» чи місцевій газеті, що 
вже змінила свою орієнтацію, — стає гірше через 
те, що з’явилася імпортована газета, а місцева 
газета зосередилася на висвітленні суто місце
вих тем. Одне слово, наявність імпортованого 
товару дає вигоду багатьом покупцям, які оби
рають його. Але цей товар змінює й орієнтацію 
внутрішнього продукту, внаслідок чого деяким 
покупцям стає краще, а деяким —гірше.

Існують систематичні свідчення про вплив 
на місцеві газети і їхніх читачів доступності 
«New York Times». «Times» прагнула національного 
розповсюдження протягом минулих двадцяти, 
а надто десяти останніх років. Національний 
обіг тепер становить більше як половину обігу 
«Times». «Times» тепер доступна для доставки до
дому («до 7-ї ранку») у понад двохстах міських 
зонах США. її вплив на місцевих покупців і на 
орієнтацію місцевих газет підтверджує перед
бачення, зроблені на основі нашої структури. 
Як впливає наявність «Times» на місцевий ринок? 
«Times» зорієнтована на споживачів з універси
тетською освітою, і, коли вона доступна, багато 
освічених споживачів передплачують «Times», 
а не місцеву газету. Дані по поштових округах 
про рівень місцевого газетного обігу й особли
вості населення, а також дані по міських зонах 
про обіг «Times» у 1996-2000 рр. засвідчують, що 
міські зони з високим зростанням обігу «Times» 
у середині 1990-х зазнали зменшення викорис
тання місцевої газети серед освічених спожи
вачів відносно менш освічених споживачів15. 
Очевидна річ, освічені споживачі вважають, 
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що привабливість високоякісного висвітлення 
національних і міжнародних подій більша за 
принади висвітлення місцевих новин.

З огляду на втрату цих покупців місцеві га
зети змінюють свою позицію в бік висвітлення 
місцевих подій. Дані з тематичних завдань ре
портерів у газетах у кожній міській зоні свід
чать, що в середині 1990-х років місцеві газети 
в міських зонах, де «Times» набула великого по
ширення, переорієнтувалися на більше висвіт
лення місцевої тематики. Більшою мірою, ніж 
у міських зонах із невеликим зростанням про
никнення «Times», вони збільшили частку пові
домлень з місцевих проблем і зменшили частку 
статей про національні й міжнародні теми. У 
результаті їхньої переорієнтації місцеві газети 
на ринках із більшим зростанням популярності 
«Times» фактично збільшили свій тираж коштом 
менш освічених людей.

Знову-таки торгівля дала вигоду багатьом 
покупцям. Зрозуміло, що ті, хто раніше не 
читав, а тепер передплатив або вже змінену 
місцеву газету, або «Times», задоволені (краще 
чимсь, ніж нічим). Але є й ті, хто виграв, і ті, 
хто програв, і серед обох категорій постійних 
покупців (покупців «Times» і покупців переорі
єнтованої місцевої газети). Усі читачі переорі
єнтованої місцевої газети віддають їй перевагу 
перед «Times»—саме тому й вибрали її, —але де
які з них були б ще більш задоволені, якби міс
цева газета не міняла своєї орієнтації. Точно 
так само й усі читачі «Times» більше задоволені 
«Times», ніж місцевою переорієнтованою газе
тою, але деякі з тих читачів віддали б перевагу 
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старій місцевій газеті, а не «Times». Річ знову-та
ки в тому, що з більшими постійними витра
тами й неоднаковими вподобаннями торгівля 
може справляти тонкий вплив на позицію това
ру, що дає вигоду певним покупцям, але погір
шує становище інших. Інакше кажучи, доступ
ність товарів, призначених покупцям в іншому 
місці (чужій більшості), може допомогти або 
зашкодити (тиранізувати) покупцям на ринку 
імпортованих товарів.

Чи означає це, що торгівля погана і її слід об
межити? Не обов’язково. Але важливо зрозумі
ти, як аргумент про «тиранію чужої більшості» 
відрізняється від звичайного аргументу проти 
вільної торгівлі. Обмеження вільної торгівлі за
галом запроваджували з метою захисту вітчиз
няних виробників. Наприклад, американська 
текстильна промисловість була в занепаді про
тягом багатьох десятиліть. Просто робітникам 
у Південній Кароліні було важко конкурувати 
з їхніми колегами в Китаї. Торговельний захист 
вітчизняної текстильної промисловості дає ви
году і акціонерам, і вітчизняним робітникам 
текстильної промисловості.

Дискусії про торговельний захист ніколи не 
стосувалися діапазону доступних варіантів то
вару. Немає ніякого аргументу, що, тільки-но 
будуть доступні сорочки з Китаю (або В’єтнаму, 
Південної Африки, Камбоджі чи Росії), амери
канські покупці вже не матимуть змоги знайти 
стилі, яким вони віддають перевагу. Немає ні
якої занепокоєності, що американські покупці 
будуть змушені відмовитись від тенісок і так 
званої оксфордської тканини для сорочок задля 
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сорочок в африканському стилі й курток Мао. 
Причина, чому немає занепокоєності щодо ти
ранії чужої більшості на текстильному ринку, 
полягає в тому, що виробництво сорочок зазви
чай пов’язане з малими постійними витрата
ми. Навіть якщо місцеві фірми, що виживуть, 
утратять половину свого бізнесу, вони зможуть 
працювати й далі в меншому масштабі, поки 
є покупці, охочі платити за їхні товари високі 
ціни. Окрім того, текстильні постачальники 
в Китаї та безлічі інших країн задоволені, коли 
їм щастить виготовити справжню оксфордську 
тканину для сорочок та інші традиційні західні 
стилі.

Проте інша ситуація з товарами, що потре
бують високих постійних витрат. Наприклад, 
глобалізація таких галузей, як кінофільми, 
фармацевтичні препарати і продукти ЗМІ, 
може змінити вибір варіантів товару, доступ
них для імпортерів і експортерів, покращуючи 
кількість і якість варіантів вибору для одних 
покупців і погіршуючи для інших. Отже, ви
зволення, викликане торгівлею товарами з ви
сокими постійними витратами, має неодноз
начний характер.



9. Порятунок через нові технології

Меншини за вподобаннями знаходять мало 
привабливих варіантів на ринках із високими 
постійними витратами відносно розміру рин
ку. Як я показав, один зі способів реакції на їхнє 
важке становище—збільшення розміру ринку. 
Інший розв’язок, звичайно, полягає в зменшен
ні постійних витрат на пропозицію диференці
йованих варіантів товару. Хоча нові технології 
не завжди досягають цього результату, техно
логічні зміни спричинилися до більшої час
тини вдосконалень якості нашого життя після 
промислової революції. І справді, Роберт Солоу 
одержав Нобелівську премію з економіки почас
ти за документальне підтвердження, що при
близно дві третини зростання обсягу продукції 
на одного робітника в США були результатом не 
зростання кількості робочої силі або капіталу 
в економіці, а зростання кількості продукції, 
виробленої на одиницю вкладених матеріалів 
і коштів, одне слово, результатом нової техноло
гії, і новацій у менеджерській роботі1.

Генрі Форд зробив свою автомобільну компа
нію найбільшим підприємством з випуску ав
томобілів із допомогою «Model Т», моделі, яку він 
сконструював, щоб запропонувати доступний 
транспортний засіб для масового ринку, реко
мендуючи небагато варіантів і використовуючи 
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передову складальну лінію. «Починаючи з 1914 р. 
і протягом наступних одинадцяти років, цю 
модель продавали тільки в одному кольорі: чор
ному». Чорна емаль «висихала швидше за інші 
фарби й тому прискорювала виробництво»2. 
За словами Лі Якоки, Форд «починав казати: 

“До біса покупців”, які можуть мати будь-який 
колір, якщо він чорний»3. Постанова Форда орі
єнтуватися на дешевий ринок спонукала його 
уникати пристосувань до споживача, що збіль
шило б витрати.

Конкуренція з «General Motors» у 1920-х роках 
зрештою змусила Форда запропонувати більше 
розмаїтості. З початку XX ст., і то в безлічі галу
зей промисловості, розвиток технологій і оброб
ки інформації, і виробництва, а також новації 
в менеджерській роботі зменшили витрати на 
пропозицію товарів, пристосованих до смаків 
більшої кількості покупців. Прогрес у техноло
гії поліпшив становище багатьох меншин за 
вподобаннями, про які ми дізналися, розгляда
ючи матеріал цієї книжки: ізольованих радіос
лухачів і покупців уроздріб у маленькому місті, 
телеглядачів 1970 р., ізольованих телефонних 
користувачів і людей із рідкісними хворобами. 
Нові технології виконують обіцянку визволен
ня їх усіх ще більшою мірою.

Трансляція розваг і комунікації

Згадайте автомобільну поїздку в першому роз
ділі, почату тільки з автомобільним радіо для 
розваги. Ряд технологічних змін звільнив водія, 
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що подорожує країною, від цього сценарію об
межених варіантів. Протягом принаймні два
дцяти років існує змога програвати записану 
заздалегідь музику (від восьмидоріжкових маг
нітофонних стрічок до магнітофонних касет, те
перішніх компакт-дисків і формату МРз). Водій, 
що подорожує країною, може прослухати під 
час поїздки тисячі своїх улюблених пісень, ціл
ком звільнившись від радіопрограм, доступних 
завдяки місцевому попиту. Супутникове радіо 
функціонує так само. Сотні каналів доступні 
для передплатників супутникових програм4.

Точно так само й телебачення приблизно до 
1980 р. пропонувало більшості глядачів тільки 
три місцеві варіанти (трохи більше на більших 
ринках, якщо брати до уваги ізольовані теле
станції) в суспільному ефірі. Однак з появою 
передачі відео по кабелю програмісти почали 
створювати національні канали, ідо 1990 р. біль
шість родин уже могли купити кабельне обслу
говування, що пропонувало п’ятдесят каналів. 
Сьогодні число каналів, доступних по кабелю, 
сягає двохсот, а постачальники супутникового 
телебачення пропонують таку кількість каналів 
будь-якій родині в США незалежно від її відда
леності. Якщо цих сотень варіантів недостат
ньо, інтернет теж здійснює обіцянку постачати 
відеопрограми.

Традиційно голосову комунікацію здійсню
вали через дроти, які треба було натягнути на 
стовпах або закопати (звідси й вираз «закопати 
кошти») в траншеях, підвівши до кожного жит
ла. В густонаселених районах це було відносно 
недорого. У малонаселених районах—дорого. 
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Без субсидій для дорогого обслуговування така 
технологія у віддалених районах була б немож
ливо дорога. Нові комунікаційні технології, зо
крема і стільникові, і супутникові телефони, 
значно змінюють цю ситуацію. Людина більше 
не має потреби в багатьох сусідах, щоб покрити 
постійні витрати обслуговування району.

У попередніх прикладах нова технологія 
збільшувала розмір ринку замість зменши
ти постійні витрати. У наступних прикладах 
нова технологія й менеджерські новації можуть 
зменшити і постійні витрати.

Подорожі літаком

Донедавна комерційні подорожі літаком покла
далися на великі літаки. Літаками, які зазви
чай обслуговували пасажирів, були «Боїнг-737», 
"747, “757, і "7^7, а також «Аеробус-А». Найменший 
із цих літаків — «Боїнг-737-700» — бере 126 -140 
пасажирів і потребує таку саму кількість екіпа
жу й споживає майже однакову кількість пали
ва і з пасажирами, і без них5. У результаті пере
візники пускають їх на такі маршрути і з такою 
частотою, щоб літак був повний.

У цієї стратегії є кілька наслідків. По-перше, 
найбільші пасажирські літаки почали курсу
вати радіальними маршрутами від певного 
центра, щоб забезпечити повне завантажен
ня літаків. Занадто мало людей хочуть літати 
між Індіанаполісом, штат Індіана, і Остіном, 
штатТехас, щоб виправдати використання між 
цими містами «Боїнга-737». Зате досить багато 
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людей літатиме між Індіанаполісом і Чикаго 
та між Чикаго й Остіном, щоб покрити витрати. 
Значить, пасажири мають тенденцію здійсню
вати польоти між містами середнього розміру 
з однією пересадкою. По-друге, менші міста, 
як-от Шампейн, штат Іллінойс, не одержали 
реактивного обслуговування взагалі. Пасажир, 
що подорожує з Шампейна, повинен сісти на 
гвинтовий літак, наприклад, «Beechcraft-1900» на 
дев’ятнадцять місць або «DeHaviland Dash-8» на 
тридцять сім місць.

В останні кілька років виробники літаків, як- 
от «Embraer» і «Canadair», почали виробляти менші 
реактивні літаки на п’ятдесят місць, скажімо 
«Canadair Jet» або «Embraer ЕМВ-145». Перевізники, 
скажімо, американські «U.S. Airways» і «United 
Airlines», значною мірою замінили свої фло
ти з гвинтових літаків і тепер обслуговують 
міста завбільшки в Лінкольн, штат Небраска, 
Фейетвілл, штат Арканзас, або Аллентаун, штат 
Пенсільванія, своїми «регіональними реактив
ними літаками».

Менші літаки —нова технологія, що умож
ливлює застосовувати реактивне обслуговуван
ня на маршрутах, що колись були занадто малі 
для заповнення, скажімо, «Боїнга-737». Задани
ми газети «NewYorkTimes», «авіакомпаніїможуть 
заповнити 50-місні й 70-місні регіональні літа
ки на маршрутах, де вони не могли б продати 
всіх місць на більший літак»6.

Зовсім недавній розвиток—послуги пові
тряних таксі, які возять пасажирів, «куди вони 
хочуть, коли вони хочуть, без пересадок і бро
нювання квитків за три тижні наперед»7. Одна 
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компанія, «SATSAir», використовує чотириміс
ний літак «SirrusSR22». «SATSAir» «вітає пасажирів 
у будь-якому аеропору в межах зони свого обслу
говування... і бере до трьох ос. безпосередньо до 
будь-якого пункту призначення, якого може 
досягти літак»8. Це все за 395 дол. за годину по
льоту. Інша компанія, «Dayjet», планує запропо
нувати обслуговування шестимісними паса
жирськими літаками, починаючи з 2006 р.

Отже, у подорожі літаком постійні витрати 
були зменшені завдяки й новим проектам літа
ків, і інноваційним моделям розвитку бізнесу. 
Заплановане обслуговування літака потребує як 
аеропорту, так і установки «станції» для оброб
ки багажу й продажу квитків. Натомість пові
тряне обслуговування за допомогою повітряно
го таксі потребує тільки адекватного аеропорту. 
Отже, розвиток повітряних таксі наближає ри
нок до ситуації, де людина одержує те, що вона 
хоче, просто тому, що вона хоче. Уцьому випад
ку вона повинна бажати заплатити 395 дол. за 
годину.

Фармацевтичні препарати

Як зазначено вище, тепер вихід нового препара
ту на ринок коштує в середньому 900 мільйонів 
дол., а 1987 р. ця сума становила 230 мільйонів 
дол.

«Найбільші витрати в розробці препарату зу
мовлені не ранніми стадіями дослідження... 
а провалами препаратів після того, як вони 
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покинули лабораторії й були перевірені на 
людях... Щоб змінити це, компанія “Eli Lilly” 
зосереджує свої дослідні зусилля на пошуках 
біомаркерів—генів або інших клітинних сиг
налів, які вкажуть, які пацієнти найімовірні
ше зреагують на цей препарат... Якщо все піде, 
як заплановано, компанія буде скоріше знати, 
чи діють її ліки, і буде розробляти менше ліків, 
які зазнають невдачі під час клінічних випро
бовувань... Зворотною стороною плану «Lilly» 
є те, що ліки, які вона розробляє, можуть вико
ристовувати вужче, ніж їх застосовують тепер. 
Наприклад, компанія може з’ясувати, що пре
парат від діабету найкраще діє в пацієнтів до 
до років з певним генетичним маркером, тому 
й використає для своїх клінічних випробову
вань тільки цих пацієнтів»9.

Продаж уроздріб

Ізольовані покупці традиційно постають перед 
скромними роздрібними варіантами товарів, 
обмеженими вподобаннями їхніх сусідів і за
гальною кількістю навколишнього населення. 
З появою каталогу «Sears» 1893 р. ізольовані по
купці отримали доступ до великої кількості 
товарів10- Віднедавна ізольовані покупці мають 
змогу використати і каталог, і інтернет-мага- 
зини роздрібної торгівлі, щоб мати багато не 
швидкопсувних товарів, відправлених їм на
віть у найдальші населені пункти. Роздрібний 
покупець у Фергюс-Фоллсі, штат Міннесота, 
або в Шелбі (населення з 375 ос.), штат Монтана, 
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може одержати ті самі книжки й компакт-дис
ки і ті самі нові електронні пристрої, як і його 
колеги у великих міських зонах.

Звичайні роздрібні продавці будівельних 
матеріалів також трохи визволили споживачів 
на малих ринках, створивши магазини малого 
формату, життєздатні в районах з меншою кіль
кістю населення. «Best Buy»—один з прикладів. 
Найбільший роздрібний продавець електроні
ки в США, «BestBuy», має як головний засіб про
дажу магазин площею 4 500 кв. метрів. Такий 
великий магазин вигідний тільки у великому 
або густонаселеному районі, тому донедавна 
«BestBuy» не проникав на менші ринки. Однак 
в останні кілька років «BestBuy» створив магази
ни менших розмірів —2 ооо і з ооо кв. метрів. 
Як стверджує компанія, менші магазини дають 
нам змогу «доходити до покупців на менших 
ринках (з населенням юо ооо ос.), а також на
сичувати наявні ринки»11.

Система гіпермаркетів «Wal-Mart» також по
чала створювати магазини меншого розміру. 
Домінантний роздрібний формат цієї систе
ми—це і 353 дисконтні магазини і 1713 супер- 
центрів. Суперцентри, де є тридцять шість за
гальних товарних відділів, зокрема бакалія, 
мають у середньому 18 боо кв. метрів, продають 
116 ооо типів товару і використовують 350 ос., 
а то й більше персоналу. Дисконтні магазини 
«Wal-Mart» також великі, займають у середньому 
іо ооо кв. метрів, мають в асортименті 62 500 
товарів, І використовують у середньому 225 ОС. 
персоналу12. Але з 1998 р. мережа «Wal-Mart» від
крила дев’яносто чотири квартальні «ринки», 
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які мають «4 ооо кв. метрів і мають бути допо
вненням і підтримкою суперцентрів, задоволь
няючи купівельні потреби покупців, що живуть 
між суперцентрами» 13. Квартальні «ринки» 
пропонують приблизно 38 ооо найменувань то
варів і забезпечують роботою 95 ос. 2005 р. налі
чувалося вже вісімдесят п’ять таких крамниць. 
Як і магазини «Best Buy» меншого формату, мен
ші магазини системи «Wal-Mqrt» обслуговують 
покупців у місцях, занадто малих, щоб підтри
мати магазин більшого розміру.

Ресторани

Навіть у ресторанах, чиї продукти —гарячу 
їжу—годі транспортувати так добре, як циф
рову інформацію або продукти, що швидко не 
псуються, інноваційна практика бізнесу змен
шила постійні створення ще одного товару. 
Пропозиція двох меню під дахом одного рес
торану дає змогу бізнесу використати спільно 
кухню й покрити витрати касового обслугову
вання, пропонуючи більшу розмаїтість спожи
вачам із різноманітними вподобаннями.

Як ми бачили в розділі 4, ресторан потре
бує критичної маси споживачів для своєї еко
номічної життєздатності. Ресторани, належ
ні до мереж, традиційно пропонували страви 
однієї фірми. Однак в останні кілька років 
компанії —власниці численних ресторан
них мереж—почали експлуатувати рестора
ни одразу з кількома торговельними марками. 
Наприклад, компанія «Yum Brands» володіє «I<FC», 
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«Тасо Bell», «Pizza Hut», «Long John Silver’s» і «A&W», 
Майже одна шоста з 18 400 американських рес
торанів цієї компанії тепер багатобрендові, тоб
то поєднують кілька торговельних марок.

«Багатобрендові ресторани “Yum” мають дві 
освітлені емблеми, але функціонують як один 
ресторан. Вони об’єднали кухні, єдину лінію 
касирів і штат, навчений готувати набори 
страв з обох меню. Хоча багатобрендові рес
торани “Yum” тільки трохи більші за площею, 
ніж однобрендові, їхній продаж на 250000- 
зооооо дол. за рік вищий, ніж в окремих рес
торанів”,— каже містер Дено, головний ви
конавчий директор “Yum”... За його словами, 

“є багато місць, де для нас було б дуже дорого 
створювати ще один окремий ресторан “KFC” 
або “Taco Bell”, скажімо, в дорогих центрах міст 
або в сільських районах із малою густиною на
селення... Але об’єднавши їх, ми можемо це 
зробити»14.

Інженери й учені іноді обурюються вірою еко
номістів, що ринок, коли виникне потреба, по
ставить нові товари15. їхнє роздратування легко 
зрозуміти: просте бажання, навіть якщо при
пустити, що люди, наприклад, реагуватимуть 
на стимул, не створює речей. У мене є стимул 
писати музику, як Моцарт, але я й далі пишу 
її так, як я. Однак економісти часто мали слуш
ність. Коли в 1970-1980-х роках підвищилася 
ціна енергії, фірми почали розробляти енер- 
гозбережні технології. Коли фармацевтичні 
фірми дізналися, що уряд зробить щеплення 
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обов’язковим і платитиме за незаможних, фір
ми розробили нові варіанти наявних вакцин. 
Здається, можна сміливо пророчити, що нова
ції у виробництві й розподілі далі звільняти
муть меншини за вподобаннями. Але чи є яка- 
небудь передбачувана межа порятунку, який 
може забезпечити технологія?

На жаль, так. По-перше, технологія змен
шує одні види постійних витрат, але не інші. 
Завдяки розвитку комп’ютера й інтернету вар
тість видання журналу—або ще краще, створен
ня веб-сайту—стала дуже низькою. За п’ятдесят 
дол. на місяць кожен може вести веб-сайт, що 
конкурує з веб-сайтом «New York Times» або «CNN». 
І справді, в інтернеті існує багато веб-сайтів (зо
крема блогів). Тисячі. Чи означає це, що спожи
вачі стали вільні? Насправді ні. Незважаючи 
на фактично нескінченне число джерел «інфор
мації» в мережі, головні декілька сайтів новин 
і досі постачають величезну частину матеріа
лу інформаційним сайтам. Хоча нові техноло
гії роблять недорогим розміщення інформації 
на сайті, й досі дуже дорого платити репорте
рам і редакторам, щоб зробити інформацію 
достатньої якості й привернути увагу багатьох 
користувачів. Це переконливе свідчення, що 
скорочення постійних витрат не обов’язково 
приводить до більшої справжньої розмаїтості 
товару. Тут ідеться про певний варіант розпові
ді з розділу 7 про межі порятунку завдяки роз
міру ринку.

По-друге, меншини за вподобаннями 
й далі страждають від товарів, які через ті або 
ті обставини лишаються місцевими. Навіть 
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із передбачуваними досягненнями технології 
деякі товари й далі псуються при транспорту
ванні й тому лишаються місцевими. До при
кладів належать свіжа риба й місцеві новини. 
Навіть якщо новини Де-Мойна доставляють не
гайно, для більшості жителів Нью-Йорка вони 
мають привабливість зіпсованих устриць. У ре
зультаті немає жодного додаткового нелокально- 
го попиту, який можна було б використати, щоб 
допомогти фінансувати товари, які залиша
ються місцевими за своєю природою. Проблема 
з одержанням корисних місцевих новин нечис
ленними громадами взагалі (а надто місцеви
ми меншинами за вподобаннями) нікуди не 
зникає. Виробництво місцевих новин і далі по
требує місцевих репортерів і редакторів.

Сьогодні устаткування, необхідне для зйом
ки й редагування кінофільму, цифрова віде- 
окамера й помірковано швидкий комп’ютер 
коштують лише кілька тисяч дол. Отже, тех
нологічні постійні витрати створення кіно, як 
і технологічні постійні витрати створення жур
налу або веб-сайту, надзвичайно впали. Якби 
це було всім, що має значення, ми бачили б 
розквіт створення високоякісного кіно. Але, як 
уже зрозуміли більшість людей із відеокамерою 
й комп’ютером, для створення кіно потрібно 
набагато більше, ніж сама технологія. Як запо
внення веб-сайту або журналу вимагає вико
ристання талановитих авторів, так і кіно потре
бує талановитих—і дорогих—митців по обидва 
боки камери. Хоча технологія допомагає, про
блеми з розмаїтістю і якістю залишаються.
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ю. Урядові субсидий недостатній попит

Які були політичні реакції на феномени «хто 
кому сприяє» й «тиранія більшості» на товар
них ринках? Тобто як уряд звертається до про
блем меншин за вподобаннями? Як підкресле
но вище, можуть бути важливі вади в діапазоні 
товарів, перед якими покупці опиняються на 
ринках, коли постійні витрати суттєві. Ринки 
можуть запропонувати неефективно мало това
рів, або неефективно багато. Справді, на нерів
номірних товарних ринках немає ніяких спо
дівань, що ринок запропонує діапазон товарів, 
який, як і оцінка каші з боку невмілої куховар
ки, буде «якраз такий, як треба». Окрім про
блем ефективності, є ще проблеми розподілу. 
Такі ринки винагородять людей, належних до 
великих груп заможних покупців, привабли
вим асортиментом товарів. Але незалежно від 
купівельної спроможності людини, якщо вона 
є членом маленької групи людей з нетиповими 
вподобаннями, вона не знайде багатьох при
вабливих товарів. Технологічні досягнення за
безпечили велике, але не повне визволення від 
цих особливостей ринкового розподілу.

З, можливо, різними мотивами в думках ви
сокопоставлені політики (навіть у США з їхнім 
узагалі вільним ринком) довго втручалися, щоб 
гарантувати наявність товарів, де ринок, якому 
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дали змогу самостійно вирішувати, не зміг би 
забезпечити їх. Субсидії для комерційного пові
тряного обслуговування на маленьких ринках, 
для розробки ліків, призначених для нечис
ленних груп людей, для телекомунікаційних 
послуг у віддалених областях і для підтримки 
неприбуткових радіотелевізійних радіомовних 
компаній — ось лише кілька таких ініціатив. 
Призначення цих програм може дати підказки 
про очевидний намір цих політиків. Але чи на
магаються вони виправити неефективне недо
статнє постачання?

Наприкінці 2004 Р- традиційне дротове міс
цеве телефонне обслуговування ще не дійшло до 
п’ятнадцяти родин, які становили населення 
Мінка, штат Луїзіана1. Минуло понад сторіччя 
після винаходу телефону, і ринок (маючи багато 
часу для роздумів) вирішив не забезпечити цю 
громаду телефонним обслуговуванням. Ця по
станова не дивує. За однією оцінкою, телефо
нізація цієї громади коштувала б 700 ооо дол., 
або майже 50 ооо дол. на родину. Приватна 
фірма ніколи не сподівалася б повернути ці ін
вестиції прибутком від п’ятнадцяти користува
чів. Якби жителі Мінка покладалися на ринок, 
вони ніколи б не були вільні вибрати телефонне 
обслуговування.

У США загальне телефонне обслуговуван
ня—справа політики. Єдиною причиною, чому 
Мінк опинився на ласці ринку, була довга су
перечка про те, яка телефонна компанія має 
обслуговувати зону, де міститься Мінк. Коли 
штат Луїзіана наказав компанії «BellSouth» до
дати Мінк до своєї сфери обслуговування, Мінк 
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одержав дротовий телефонний зв’язок. Почувши 
новину, що дротове телефонне обслуговування 
дійшло до Мінка, жителька Луїза Болтон, вісім- 
десятитрирічна стара вдова, вигукнула: «Я така 
схвильована, що насилу можу уявити собі це»2.

Точно так само, якби місто Мейсон-Сіті, штат 
Айова, було полишене примхам ринку, воно б 
не мало ніякого комерційного повітряного об
слуговування. Мандрівник, що хотів добутися 
до Лос-Анджелеса, мав би спочатку проїхати 
машиною або автобусом 120 миль до Де-Мойна, 
штат Айова, або 125 миль до Міннеаполіса, штат 
Міннесота, щоб сісти на літак до міжнародного 
аеропорту Лос-Анджелеса. З огляду на нечис
ленне населення Мейсон-Сіті (28 ооо ос.) і малу 
кількість пасажирів, яких перевізник міг би 
сподіватися від цього ринку, не дивно, що ри
нок вирішив не надавати комерційної повітря
ної послуги цій громаді.

Однак від 2003 Р- Мейсон-Сіті отримує щоріч
ні Гранти розміром приблизно один мільйон 
дол. від американського Міністерства тран
спорту, що дало змогу авіакомпанії «МезаЬа» 
обслуговувати цю громаду двома щоденними 
рейсами до Міннеаполіса. Жителі й політичні 
представники таких міст, як Мейсон-Сіті, і де
мократи й республіканці, вітають ці субсидії. 
За словами Чака Нагеля, сенатора-республікан- 
ця від штату Небраска, «Адекватне повітряне 
обслуговування сільських громад важливе для 
їхнього виживання й для економічного добро
буту всього штату»3.

Про що тут ідеться? Чому ці субсидії існу
ють в одній з найбільш орієнтованих на ринок 
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країні у світі? Нас би не здивувало, що Франція 
(або Швеція, або Північна Корея) субсидує пові
тряне обслуговування маленьких громад. Але 
США? Як поширені такі урядові втручання на 
товарних ринках? І чого досягають ці субсидії? 
Як і якою мірою розширюється діапазон доступ
них товарів внаслідок урядового втручання?

Хоча про товарні ринки взагалі думають як 
про приватні або комерційні інституції, усе- 
таки слушно, що державна сфера втручається 
на багатьох ринках і через багато рівнів уряду
вання. Звичайно, існує регуляція, що обмежує 
вибір, який можуть зробити продавці. Але є без
ліч інших прямих утручань на ринках, які по
діляються на дві категорії. По-перше, уряд іноді 
виробляє певний товар, фінансуючи його поєд
нанням податкового прибутку й плати користу
вачів. Приміром, американське поштове обслу
говування й муніципальні публічні бібліотеки. 
По-друге, різні рівні уряду іноді дають субсидії 
фірмам так, щоб прибуток від їхніх споживачів 
у поєднанні з субсидіями, підтримав їхню жит
тєздатність. До прикладів належать субсидії не- 
комерційним (але недержавним) організаціям, 
які здійснюють «громадське мовлення» у США. 
До інших прикладів, які менш відомі, але ста
новлять набагато більше урядових витрат, нале
жать субсидії на повітряний транспорт і телеко
мунікаційні фірми, щоб спонукати їх служити 
сільським клієнтам і споживачам маленьких 
міст, які інакше не мали б обслуговування. Ці 
втручання безпосередньо спрямовані на розши
рення доступності товарів з високими постій
ними витратами, на відміну від збільшення 

188



10. Урядові субсидії й недостатній попит

фінансових засобів, що їх мають індивіди для 
купівлі доступних для них товарів.

Повітряне перевезення

Надаючи заплановану послугу певній терито
рії, перевізники повинні ухвалити дві поста
нови. По-перше, мають вирішити, чи обслуго
вувати район узагалі. Обслуговування потребує 
організації місцевої обробки багажу, продажу 
квитків й обслуговування літака. По-друге, 
перевізник повинен вирішити, які пари міст 
з’єднають його польоти. Оскільки люди мають 
подолати певну відстань, щоб дістатися аеро
порту, географічний ринок, що підтримує аеро
порт, є всією міською зоною, а іноді ще більший.

Комерційні літаки бувають різних розмірів, 
від дев’ятнадцятимісного літака «ВеесЬсга/І-ідоо» 
до аеробусів, що везуть сотні пасажирів, тобто го
ловні витрати в авіації—забезпечення повітря
ного обслуговування залежить від рівня попиту. 
Однак є ще й деякі постійні витрати обслугову
вання конкретного аеропорту. Відповідно до 
Головного бюджетно-контрольного управління: 
«Повітряне обслуговування дорого забезпечити, 
почасти через високі експлуатаційні витрати 
перевізників, які залежать від того, чи летить 
літак порожнім або повним... На думку пред
ставників авіакомпаній, інша головна частина 
витрат із надання повітряної послуги—“стан
ційні” витрати. Аеропорти потребують персо
налу для обслуговування пасажирів, їхніх ре
чей і вантажів. Один представник авіакомпанії 
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оцінив, що створення нового аеропорту МОЖ 
коштувати цілих 200 ооо дол., а щорічні експл 
атаційні витрати аеропорту можуть коливатис 
від 370000 до 550000 дол.»4

Унаслідок постійних витрат у цій галузі тіль
ки відносно великі міські зони мають регулярне 
комерційне повітряне обслуговування. Великі 
міські зони з населенням, скажімо, понад міль
йон чоловік, усі мають часте регулярне повітря
не обслуговування. Конурбація Міннеаполіс - 
Сент-Пол (населення три мільйони ос.) має 783 
щоденних прямих рейсів до 166 різних пунктів 
призначення. В аеропорту Індіанаполіса, штат 
Індіана, що обслуговує район із населенням 
приблизно і,6 млн. ос., є 292 щоденні прямі 
рейси до шістдесяти одного пункту призна
чення. У Фарго, штат Північна Дакота, районі 
з населенням приблизно 172 ооо ос., є двадцять 
щоденних прямих рейсів до восьми пунктів 
призначення5. Феномен «хто кому сприяє» на 
ринках із високими постійними витратами 
тепер уже не дивує: більше потенційних паса
жирів поблизу аеропорту допомагають один 
одному, роблячи вигідними більше польотів до 
цього аеропорту і від нього.

Хоча ринки, як правило, дають споживачам 
у великих міських зонах вибір між численни
ми рейсами і перевізниками, ринок загалом 
дає менше варіантів вибору жителям менших 
міст. Це користувачі, задля яких американ
ське Міністерство транспорту призначає дві 
постійні субсидії авіаперевізникам, щоб забез
печити повітряне обслуговування на менших 
ринках: відповідно до Програми необхідного 
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повітряного обслуговування (Essential Air Service, 
EAS) і Програми розвитку повітряного обслуго
вування малих громад (Small Community Air Service 
Development Pilot Program, SCASDPP). Згідно з цими 
програмами федеральний уряд дає кошти без
посередньо комерційним перевізникам, які по
годжуються обслуговувати ці ринки. Набагато 
більші суми виділяють відповідно до Програми 
вдосконалення аеропортів (Airport Improvement 
Program), що постачає субсидії для обслуговуван
ня аеропортів, які непропорційно великою мі
рою йдуть в аеропорти маленьких міських зон.

Програму необхідного повітряного обслу
говування створено 1978 р., оскільки амери
канська галузь авіакомпаній була дерегульо- 
вана, внаслідок «занепокоєності, що громади 
з відносно малим рівнем авіатранспортного 
сполучення цілковито втратять обслуговуван
ня, бо перевізники перемістили свої операції 
на більші, потенційно прибутковіші ринки». 
Кожна громада, що мала повітряне обслугову
вання, коли ця американська транспортна га
лузь була регульована, потенційно має право на 
підтримку з боку EAS. Цю програму розроблено, 
«щоб гарантувати, що малі громади збережуть 
зв’язок із національною повітряною системою 
транспортування, з наданням у разі потреби 
федеральної субсидії»6. 2005 р. бюджет цієї про
грами досягав 55 мільйонів дол.7

Хоча будь-яка громада з комерційним пові
тряним обслуговуванням до дерегуляції спо
чатку мала право на субсидії EAS, нині субсидія 
призначена тільки для трохи більших громад, 
що їх інакше не обслуговували б приватні 
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фірми. Далі, «громади не мають права на суб
сидоване повітряне обслуговування, якщо жи
вуть у межах 70 миль по шосе від призначеного 
Федеральним авіаційним агентством великого 
або середнього вузлового аеропорту». Ці умови 
унеможливлюють субсидії і великим міським 
зонам, де наявний прибуток достатній, щоб 
покрити витрати перевізника, і людям, що 
живуть поблизу таких зон. Не мають права на 
субсидію й населені пункти у випадку, «якщо 
субсидія на одного пасажира перевищує 200 
дол.»8 Типова щорічна субсидія для того чи того 
маршруту становить приблизно півмільйона 
дол., тобто межа двісті дол. на одного пасажи
ра унеможливлює субсидії пунктам, де менше 
2 500 пасажирів щороку. Програма EAS нині суб
сидує обслуговування двадцяти шести громад 
Аляски, більшість яких становлять «виняток 
із правила про 200 дол. на пасажира для громад, 
які живуть на відстані понад 2іо миль по шосе 
від найближчого аеропорту», а також сімдесят 
вісім громад на решті території США.

Програму розвитку повітряного обслугову
вання малих громад, ухвалену як закон 2000 р., 
«створено для допомоги малим громадам покра
щити своє повітряне обслуговування... Основна 
мета програми повинна забезпечити покра
щення, яке реагуватиме на авіатранспортні по
треби громад і вигоди від якого, як можна очіку
вати, існуватимуть і після початкових витрат... 
Щоб мати право на Грант, громади повинні 
мати недостатнє авіатранспортне обслуговуван
ня, або нерозумно високу вартість авіаквитків»9. 
Згідно з цією програмою 2003 р. розподілено 20 
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мільйонів дол. і ці кошти доступні для громад, 
що не мали комерційного повітряного обслуго
вування до скасування державної регуляції.

Створивши програму EAS, Міністерство 
транспорту прагне обслуговувати аеропорти 
щонайменше дев’ятнадцятимісними літака
ми з трьома рейсами за день. З повним літаком 
це означало б щорічне перевезення 20 748 па
сажирів10. Один головний перевізник, що бере 
участь у програмі EAS —компанія «Great Lakes 
Aviation»—повідомив про середнє завантаження 
приблизно 50% протягом 2000 р.11 Отже, мож
ливо, десять тисяч —більш розважливе число 
щорічних пасажирів. Тож чи бачимо ми, що ці 
субсидії призначені для громад, де попит на 
подорож літаком становив би приблизно десять 
тисяч щорічних пасажирів (якби обслуговуван
ня було доступне)? За межами Аляски є 109 гро
мад, що одержують субсидії або через програму 
EAS, або через програми SCASDPP. Середнє паса
жирське завантаження в цих громадах станови
ло 5 666 ос. (двадцять п’ятий процентиль—2 246 
ос., сімдесят п’ятий процентиль = 12 090 ос.). 
З огляду на такі пасажирські завантаження, ко
мерційне обслуговування цих пунктів було б 
навряд чи життєздатним, а за браком програм 
субсидування ці маленькі ринки не мали б ре
гулярного повітряного обслуговування.

Сукупні бюджети цих програм —малюсінька 
частка американського бюджету в 2,5 трильйона 
дол., але їхнє існування свідчить про занепоко
єність політиків меншинами за вподобаннями, 
які в цьому випадку є споживачами на малень
ких ринках12.
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На додачу до цих прямих субсидій Федеральне 
авіаційне агентство через свою Програму вдоско
налення аеропортів (ЛІР) пропонує також набага
то більші непрямі субсидії на подорожі літаком13. 
2005 р. федеральний бюджет асигнував 3,5 мі
льярда дол. на вдосконалення аеропортів. Існує 
З 300 американських аеропортів, які колективно 
мають «становити безпечну, ефективну та інте
гровану систему аеропортів, щоб задовольнити 
потреби цивільної авіації, національної оборони 
і поштового обслуговування». Хоча більшість ко
штів Програми вдосконалення аеропортів іде на 
великі аеропорти, непропорційно висока част
ка цих грошей іде на малі аеропорти, фактично 
даючи великі субсидії пасажирів на малих рин
ках авіаперевезень. Наприклад, 20% комерцій
них аеропортів обслуговують 93% пасажирів, але 
одержують тільки 30% коштів Програми вдоско
налення аеропортів14.

Серед двох головних політичних партій 
у США республіканці взагалі були більш стій
кими прихильниками вільних ринків. Тому, 
можливо, дивно, що програма повітряного об
слуговування, яка вочевидь утручається в ри
нок, має двопартійну підтримку. Сільська 
група Конгресу, «двопартійна коаліція чле
нів Конгресу, віддана справі зміцнення і від
родження сільських громад в Америці», під 
час першої сесії Конгресу 109-го скликан
ня мала серед своїх 132 членів сімдесят вісім 
республіканців15.

Законодавці обох партій розцінюють відмову 
ринку забезпечити регулярне повітряне обслу
говування своїх виборчих округів як проблему, 
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до якої має звернутися федеральний уряд. 
Наприклад, штат Небраска дуже залежить 
від субсидій БАЗ для сталого повітряного об
слуговування громад за межами міста Омахи. 
2002 р. сенатор від Небраски Чак Хегел напи
сав сенатському підкомітетові з транспортних 
асигнувань: «Це фінансування важливе для 
маленьких громад... Необхідне повітряне об
слуговування дає велику користь нашим сіль
ським громадам, і важливо, щоб ця програма 
отримувала адекватні кошти, щоб і далі служи
ти нашому штату»16. Ось як представник-рес- 
публіканець від Небраски Білл Баррет пояснив 
підтримку з боку БАЗ його штату 1995 р.: «Ми го
воримо тут не тільки про відпустки... Це доступ 
до громади, що є життєво важливим для еконо
мічної життєздатності»17.

Мовлення

У радіо- й телевізійного мовлення, як і в авіа
транспорту, високі постійні витрати. Як ми 
бачили, через постійні витрати, більші ринки 
дають споживачам більше свободи вибирати се
ред комерційного радіо й телебачення бажані 
варіанти. Лише у великих міських зонах ринки 
породжують радіостанції, що спеціалізуються, 
наприклад, із класичної музики або джазу.

Коли йдеться про подорожі літаком, головне 
питання про доступність—чи заплановане для 
цього району комерційне повітряне обслугову
вання. Натомість для радіо питання не просто 
чи є в цьому районі обслуговування, а в тому, 
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яке воно. Різні станції пропонують різні про
грами. Одні пропонують передачі музики кан
трі, інші —рок або реп, а ще інші передають 
новини, розмови або (досить рідко) класичну 
музику або джаз.

Деякі програмні формати досить пошире
ні навіть у маленьких міських зонах; напри
клад, 1993 Р- в 95% найкращих 165 ринків була 
принаймні одна радіостанція музики кантрі. 
Ми можемо розділити найкращі 165 ринків на 
п’ять груп («квінтилів») за кількістю населен
ня, і навіть у найменшому квінтилі цих ринків 
у 97% випадків була щонайменше одна станція 
з музикою кантрі18. Програми в деяких інших 
форматах теж дуже поширені: 40 найпопуляр- 
ніших пісень, орієнтовані на рок, сучасну му
зику для дорослих, новини та розмови, і старі 
пісні—усі вони доступні на понад 90% найкра
щих 165 ринків.

На відміну від цього, комерційна класична 
музика й джаз, а також програми, призначені 
для негрів та іспаномовних споживачів, на
багато менш доступні за межами найбільших 
міських зон. Як не брати до уваги тридцяти 
найкращих міських зон, тільки в ю% решти 
міст серед 165 була комерційна станція класич
ної музики. Комерційний джаз зазвичай тіль
ки трохи доступніший: лише ю% міських зон 
за межами найкращих двох квінтилів мали 
таку станцію. Досить зрозуміло, що поза най
більшими міськими зонами ринок пропонує 
обмежений вибір програм.

Некомерційні станції радіо- або телевізійно
го мовлення в США одержують субсидії різних 
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рівнів від уряду (поряд з підтримкою від слу
хачів і страховиків) для сприяння передачам 
здебільшого новин, класичної музики і джазу. 
Так зване суспільне радіо в США одержує прибу
ток від слухачів (26%), страховиків і фондів (22%), 
штатних і місцевих органів влади (17%) і від фе
дерального уряду (19,4%)19. Корпорація суспіль
ного мовлення (СРВ) розподіляє більшу части
ну федеральних грошей (15,5% фінансування 
суспільного радіо). Загальні надходження сус
пільному радіомовленню 2003 р. становили 2,3 
мільярда дол. у порівнянні з прибутком 20 мі
льярдів дол. від комерційного радіо20.

Корпорація суспільного мовлення прагне «га
рантувати загальний доступ до некомерційних 
високоякісних програм і телекомунікаційних 
послуг»21. З бюджетом 383 МІЛЬЙОНИ ДОЛ. 2004 р. 
Корпорація суспільного мовлення асигнувала 
приблизно 250 мільйонів дол., щоб дати Гранти 
радіо- й телевізійним станціям для допомоги 
«місцевим станціям надавати значущі послуги 
їхнім громадам»22. Отже, Корпорація суспіль
ного мовлення допомагає суспільним радіос
танціям діяти поряд із комерційними станція
ми—і певною мірою конкурувати з ними.

Як розподілені субсидії? На відміну від 
прямих субсидій повітряного обслуговуван
ня, які надають тільки регіонам, які не мали 
б комерційного обслуговування, радіосубсидії 
від Корпорації суспільного мовлення надають 
ширшому діапазону місць, зокрема й тим, де 
є комерційні програми. Усе-таки, незважаю
чи на ці менш обмежувальні субсидії, тобто 
попри можливість конкуренції з приватними 
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підприємствами, більшість суспільних раді
останцій діють у форматі, що був би недоступ
ний у місцевому масштабі за їхньої відсутності. 
Якщо поділити найкращі 165 американських 
ринків на п’ять квінтилів за розміром, то, якщо 
майже жоден ринок у нижніх трьох квінтилях 
не має комерційних програм класичної музики, 
приблизно одна третина має суспільні станції 
класичної музики. Тільки в 12% ринків у четвер
тому квінтилі є комерційні станції класичної 
музики, але понад половину цих ринків мають 
суспільні станції класичної музики. На най
більших ринках деякі суспільні станції, здаєть
ся, конкурують із комерційними аналогами.

Який вплив справляють державні субсидії на 
діапазон доступних радіопрограм? Проста від
повідь полягає в тому, що багато міст прийма
ють, скажімо, класичну музику лише з суспіль
них станцій. Але число міст, що їх обслуговують 
суспільні станції, взагалі більше за число до
даткових міст, які обслуговують лише завдяки 
суспільним станціям. Чому? Тому що внаслідок 
присутності, скажімо, суспільної станції кла
сичної музики комерційнії станції класичної 
музики стає важче залучити слухачів. І це «ви
пихання» тим гостріше, що більше схожі сус
пільні й комерційні програми.

Схожість суспільних і комерційних програм 
варіюється залежно від формату. Суспільні 
й комерційні станції класичної музики—дуже 
близькі варіанти. Це стає очевидним у трьох ас
пектах23. Спочатку, навіть якщо врахувати роз
мір міської зони, присутність суспільної станції 
класичної музики зменшує ймовірність появи 
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комерційної станції класичної музики, що пра
цює поблизу. По-друге, присутність суспільної 
станції класичної музики зменшує слухання 
комерційної станції класичної музики. І, на
решті, суспільні й приватні станції класичної 
музики транслюють схожу музику. Моцарт, Бах 
(та їхні спадкоємці) і Бетховен займають у спис
ку популярності перше, друге*і третє місця і на 
суспільному, і на комерційному мовленні.

Різниця між суспільними й приватни
ми програмами стає виразніша в новинах. 
Присутність суспільної станції новин не робить 
ніякого гнітючого впливу на кількість комер
ційних станцій новин, що працюють у міській 
зоні, і на обсяг слухання новин комерційних 
станцій. Вплив на ринок комерційних і сус
пільних джазових станцій перебуває десь між 
станціями новин і станціями класичної му
зики. Присутність суспільної джазової станції 
знижує тенденцію комерційної станції запро
понувати джазові програми, але немає жодного 
помітного гнітючого впливу суспільних джазо
вих станцій на слухання комерційних джазо
вих станцій.

Отже, в класичній музиці й меншою мірою 
в джазі суспільні станції можуть випихати ко
мерційних конкурентів. За відсутністю суспіль
них станцій, деякі міста, що їх нині обслугову
ють тільки суспільні станції, мали б натомість 
якусь комерційну станцію.

Наскільки великий цей ефект випихання? 
Згідно з теперішнім розподілом субсидій сус
пільним станціям вісімдесят вісім з 165 ринків 
мали 1993 р. або суспільні, або комерційні станції 
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класичної музики. Якби суспільні станції при
пинили існування, то шістдесят ринків, об
слугованих винятково суспільними станціями, 
втратили б класичні програми. Однак десять 
ринків одержали б комерційну класичну раді
останцію. У підсумку лише тридцять вісім (а не 
вісімдесят вісім) міст мали б класичні програ
ми. Без суспільних станцій дуже мало станцій 
класичної музики, окрім тих, які обслуговують 
жителів міських зон, що за кількістю населення 
становлять верхню п’яту частину всіх міських 
зон, мало б по радіо програми класичної музики.

Так само й п’ятдесят сім із 165 ринків 1993 р. 
мал'и джазові програми. Але, якби суспільні 
джазові станції припинили роботу, то лише 
декілька ринків за межами верхніх двох квін- 
тилів мали б джазові програми за відсутності 
суспільних джазових станцій.

На відміну від цієї ситуації, створюється вра
ження, що (оскільки немає даних, що суспільні 
й приватні станції новин пропонують програ
ми, які можуть заміняти одна одну) суспільні 
новини—трохи відмінний продукт. Міста, що 
їх нині обслуговують суспільні радіостанції но
вин, за відсутності цих станцій не мали б таких 
програм.

Отже, загалом, хоча суспільні станції випи
хають деякі приватні станції класичної музики 
й джазу, суспільні станції здебільшого забезпе
чують послугу, якої б не поставили ринки, по
лишені самі собі.

Субсидії Корпорації суспільного мовлення, 
що непропорційно великою мірою надають сус
пільним станціям на малих ринках, —не єдине 
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урядове втручання на радіоринках. На додачу 
до сприяння політиці, спрямованій на збіль
шення обслуговування малих ринків, феде
ральний уряд сприяє радіопрограмам, при
значеним для негритянського, іспаномовного 
та індіанського слухача. Хоча І поправка до кон
ституції забороняє пряме регулювання змісту, 
до 1993 Р- Федеральна комісія зв’язку сприяла 
цільовим програмам опосередковано, вияв
ляючи більшу прихильність до представників 
меншин, що просили ліцензії на радіопередачі. 
Звичайно, немає в принципі жодної причини, 
чому власники —представники меншин по
винні призначати свої передачі для слухачів 
з меншин; і справді, більшістю станцій, при
значених для слухачів із меншин, володіють не 
представники меншин. Однак усе-таки правда, 
що майже всі власники з меншин передають 
програми, призначені для меншин. До того ж 
міста з великою кількістю станцій, що ними во
лодіють представники меншин, зазвичай ма
ють і більше радіостанцій, призначених мен
шинам, і то навіть тоді, коли беруть до уваги 
чисельність тієї меншини. Отже, збільшення 
власників із меншин збільшує кількість радіос
танцій, призначених для меншин, а не просто 
випихає призначені меншинам радіостанції, 
якими володіють білі24.

Ліки для сиріт

Етнічні меншини й американці, що живуть 
у маленьких містах,—не єдині американські 
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меншини за вподобаннями, які користуються 
урядовими субсидіями. Розробка ліків коштує 
дуже дорого. Через високу вартість випуску на 
ринок ліків, що відпускаються в США за рецеп
том, не дивно, що розповсюдженим хворобам 
властива тенденція мати набагато більше до
ступних ліків, ніж рідкісним.

1983 р. американський Конгрес ухвалив за
кон про ліки для сиріт, що містив багато пунк
тів, призначених стимулювати появу фарма
цевтичних препаратів для людей із рідкісними 
хворобами (тобто тих, які уражають менше 200 
ооо людей). До цих пунктів належать Гранти 
на дослідження, спрямовані на створення та
ких ліків, і міцніший патентний захист хіміч
них речовин, що одержують сирітський статус 
(конкурентам не дадуть патентів на сполуки, 
подібні до запантентованих). Мета цієї програ
ми, як і багатьох інших заходів такої політики, 
полягає в підвищенні рівня задоволення, яке 
люди в маленьких групах одержують від товар
них ринків. Тут, звичайно, слово «задоволення» 
може означати виживання.

Телекомунікації і електроенергія

Ні на які товарні ринки не надходить більше суб
сидій, ніж у телекомунікації. Хоча традиційне 
дротове телефонне обслуговування в густонасе- 
лених міських зонах більш-менш дешеве, у міс
течках і сільських районах ситуація зовсім інша. 
Як показав наш приклад Мінка, штат Луїзіана, 
ринки самостійно не будуть забезпечувати 
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телефонне обслуговування в малонаселених ре
гіонах. Щоб гарантувати загальнодоступність 
телекомунікаційного обслуговування навіть 
у сільських районах, Федеральна комісія зв’язку 
створила програму «Високі витрати», даючи 
понад з мільярди дол. щорічних субсидій для 
районів, які інакше були б занадто дорогими 
для обслуговування. За даними Управління 
загального обслуговування, що керує цими ко
штами, «приблизно іо% телефонних ліній США 
містяться в сільських районах—від північних 
рівнин до Південного Заходу. Багатьма з них 
керують маленькі родинні телефонні компа
нії і кооперативи, які виникали на початку 
XX ст. у віддалених областях, яких уникають 
великі фірми. Обслуговувати сільських жите
лів коштує дорого. Прокласти кабель завдовжки 
гомиль до ізольованого фермера може коштува
ти тисячі доларів». Реагуючи на таку ситуацію, 
«програма “Високі витрати” підтримує меха
нізм, який має реалізувати мету забезпечення 
споживачів в усіх частинах країни доступним 
телефонним обслуговуванням незалежно від 
того, де вони живуть». Наприклад, компанія 

“Northwest Telephone Cooperative Association”... з’єднує 
понад îooo мешканців і 250 компаній на пло
щі 246 квадратних миль і надає не тільки теле
фонні послуги, а й телефонний та швидкісний 
доступ в інтернет». Дон Міллер, генеральний 
менеджер цієї компанії, пояснює: «Якби ми не 
одержували коштів від Управління загального 
обслуговування... обслуговування наших спо
живачів і майбутнє нашої компанії перебували 
б під загрозою. У порівнянні з міськими зонами 
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це створило б ситуацію, КОЛИ б довелося робити 
вибір»25.

Аляска, Вайомінг, Монтана і Дакота —най
менш густонаселені американські штати, де 
проживає менше десяти людей на квадратну 
милю. Телекомунікаційні субсидії програми 
«Високі витрати» на душу населення в цих шта
тах становили 2003 р. від 63 дол. до 143 дол. У най- 
густіше заселених регіонах, як-от Коннектикут, 
Массачусетс, Род-Айленд, Нью-Джерсі й округ 
Колумбія, живе понад сімсот чоловік на ква
дратну милю. Ці території одержують щорічні 
субсидії менше долара на людину26.

Такі субсидії існують і для електрики. Служба 
комунальних послуг (RUS) Міністерства сіль
ського господарства США надає низькопроцент
ні позики, «щоб забезпечити участь сільських 
громадян у світовій економіці»27. RUS дає пози
ки й певні Гранти на телекомунікації, передачу 
електроенергії і очищення води в сільських ра
йонах. Мета цієї програми—не просто підняти 
сільську Америку до якогось абсолютного рівня 
якості обслуговування, а й забезпечити сіль
ській Америці рівність із міською Америкою. 
Відповідно до річного звіту цієї служби, «дехто 
стверджує, що початкова місія RUS була вико
нана, коли сільські американці отримали до
ступ до електрики, телекомунікацій і водогону. 
Справді, більшість людей у сільській Америці 
одержує певний тип електричного і телефонно
го обслуговування, має в оселях проточну воду. 
Однак намір закону, що лежить в основі програ
ми RUS, полягає не тільки в цьому. Намір радше 
полягає в тому, щоб забезпечити американцям 
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незалежно від того, де вони живуть, основний 
рівень і якість життя»28.

Фінансування з боку RUS дає людям можли
вість вибору, де їм жити: в сільській місцевості 
або в місті. Комунальні послуги дорожчі в сіль
ських районах —і через вартість будівництва, 
і через прибутки, потрібні, щоб відшкодувати 
ту вартість. Справді, «послуги, фінансовані RUS, 
забезпечують якість життя, щоб допомогти лю
дям бути у безпеці там, де вони живуть, працю
ють, навчаються і відпочивають». «Оскільки 
телекомунікаційна технологія розвивається 
й на міські ринки надходять нові й кращі това
ри та послуги, сільські американці теж хочуть 
мати доступ до цього, і федеральне законодав
ство (надто закон про телекомунікації 1996 р.) 
постановив, щоб вони мали таку змогу»29.

Цілі програми нагадують визвольну рито
рику, часом застосовувану для опису вільних 
ринків. Можна було б сказати, що ці програми 
прагнуть зробити сільських громадян вільни
ми вибрати передові телекомунікаційні по
слуги незалежно від того, скільки є поблизу ко
ристувачів, щоб допомогти покрити постійні 
витрати.

Американський уряд таким чином утру
чається в багато ринків, щоб збільшити до
ступність товарів, якими інакше покупці не 
насолоджувалися б через недостатній попит. 
Ці програми, здається, мають певний ефект: 
створюють доступ до товарів, яких самостій
но ринок би не виробляв. Можливо, крім того, 
ці програми практично збільшують ефектив
ність, виправляючи неефективне недостатнє 
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постачання. Ці програми також мають сильну 
двопартійну підтримку, значною мірою за
вдяки сільському лобі, хоча ці програми мають 
і своїх огудників.

Як ми бачили, субсидування постачання то
варів з високими постійними витратами—до
сить поширена діяльність. Але добрі чи погані 
ці програми? З одного погляду, ці програми 
погані за визначенням, бо спричиняють утру
чання в ринок. Але ця точка зору не бере до 
уваги, що за умови великих постійних витрат 
ринки не обов’язково ефективні в контекстах, 
де прибуток не виправдує витрат. Припустімо, 
середній прибуток від товару, який отримують 
користувачі, перевищує ціну в середньому на 
20%. Далі уявимо собі, що виготовлення товару 
й створення достатньої кількості його одиниць, 
щоб задовольнити попит (за поточною ціною), 
коштує і юо дол. Припустімо, прибуток, до
ступний для фірми, становить ТІЛЬКИ 1 ооо дол. 
Вартість товару для суспільства становить 1200 
дол., але його не забезпечують. Ми сподіваємо
ся недостатнього постачання на тих ринках, які 
занадто малі, щоб прибуток покривав витрати.

І на яких типах ринків субсидії сприяють 
постачанню? В авіатранспорті субсидії недо
ступні для міст досить великих, щоб залучати 
несубсидовані приватні підприємства. І вони 
недоступні (крім Аляски) для міст таких ма
леньких, що субсидія на пасажира була б ве
личезна. У телекомунікаціях та інших кому
нальних послугах є зобов’язання обслуговувати 
всіх, що зумовлює обслуговування таких ізольо
ваних клієнтів, як в Мінку (штат Луїзіана), що
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їхнє постачання, можливо, не дає змоги покри
ти прибутком витрати. Крім того, хоча, може, 
слушно, що розвиток цих програм стимулюють 
проблеми «справедливості», а не ефективності, 
з огляду на те, що результат вільного ринку не
ефективний, ці втручання можуть фактично 
збільшити ефективність.





ті. Книжки та алкогольні напої:
два соціологічні дослідження

Більшість людей не розуміє, що поштова марка, 
яку вони використовують, щоб послати свого 
листа, представляє разюче егалітарний спосіб 
ставлення до споживачів. Американська пошто
ва служба—єдина організація, що юридично 
вповноважена доставляти листи до поштових 
скриньок, стягує однакову платню незалежно 
від відстані або призначення в межах США.

Припустімо, я хочу послати листа в західну 
частину Філадельфії (поштовий індекс 19104) 
з двох пунктів: Шелбі, штат Монтана (пошто
вий індекс 59474), і Чиказького університету 
(поштовий індекс 60637). Чикаго—велика місь
ка зона, яку обслуговують часті польоти й дві 
головні міжштатні автомагістралі, натомість 
Шелбі—досить віддалений пункт. Маючи 
3216 ос. населення (2000 р.), Шелбі міститься біля 
канадського кордону, в західній третині штату. 
Найближчий населений пункт—Грейт-Фоллс, 
штат Монтана, на відстані вісімдесяти п’яти 
миль (населення 55 ооо ос.). Приватні поштові 
служби, як-от «United Parcel Service» («UPS»), стягу
ють іншу платню, щоб послати пакет у Шелбі (чи 
з Шелбі), ніж до Чикаго (або з Чикаго). Щоб посла
ти пакет у Філадельфію з цих двох місць, служба 
«UPS», наприклад, за доставку повітрям на дру
гий день бере з Чикаго 14,51дол., а з Шелбі—18,51
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дол.; вартість доставки наступного дня (до кін
ця дня) становить 18.61 дол. із Чикаго й 28.08 дол. 
із Шелбі (за станом на 2005 ₽.)• Два швидші варі
анти обслуговування «UPS», обидва для достав
ки вранці наступного дня, навіть недоступні 
в Шелбі, хоча їх пропонують у Чикаго1. Ці зміни 
в цінах і обслуговуванні відображують різні ви
трати на обслуговування цих пунктів.

Якби ми покладалися на ринки, щоб ви
значити наявність варіантів обслуговування, 
клієнти в Шелбі постали б перед менш прива
бливими варіантами, ніж їхні колеги в Чикаго 
(вищі ціни й менше варіантів доставки). Але 
американська політика «не дозволяє ринку ви
рішувати», які ціни і варіанти товару будуть 
в Шелбі й Чикаго. Замість цього американський 
уряд керує Американською поштовою службою, 
яка стягує однакову плату за відправку лис
та поштою до будь-якого пункту в США. 2005 р. 
пошта першого класу, доставка листів якою, як 
оцінюють, займає три дні, стягувала 0,37 дол., 
пошта «Priority Mail», що доставляє листи за два 
дні, брала 3,85 дол., a «ExpressMail», що доставляє 
наступного ранку до більшості регіонів (хоч і не 
в Шелбі), брала 13,65 дол.2 Однакові поштові ціни 
дають покупцям однаковий рівень задоволення 
від служби доставки листа незалежно від місця, 
де вони вирішили жити.

Комерційних товарів і послуг, як і ринко
вої поштової служби, також бракує в Шелбі. 
Місто має тільки двадцять п’ять підприємств 
роздрібної торгівлі і не має жодної книгарні. 
(Найближча книгарня є в Грейт-Фоллсі). І все- 
таки Шелбі користується субсидованою урядом 
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бібліотекою. Місто має публічну бібліотеку 
округу Тул ІЗ 22 000 томів і щорічним бюдже
том 70 000 дол. Щорічно бібліотеку відвідують 
її ооо читачів, і щорічний обіг становить май
же 22 ооо томів (приблизно половину якого ста
новлять дитячі книжки).

По суті, бібліотеки служать багатьом регіонам, 
що їх не обслуговують книгарні. Наприклад, 
у поштовому окрузі з індексом 19132 у західній 
частині Філадельфії з населенням 35000 ос. се
редній домашній прибуток становить 18961 
дол., тобто менше половини середнього прибут
ку 39 728 дол. по країні 3. Комерційні послуги 
взагалі доступні, але вони нечисленні в цьому 
районі: тільки дві на тисячу жителів (сусіднє 
багате передмістя має п’ять на тисячу жителів). 
Хоча майже 70% американських поштових окру
гів із кількістю населення, близькою до його 
кількості в поштовому окрузі 19132 в західній 
частині Філадельфії (34000-36000 ос.), мають 
книгарню, 19132-й—не має. Однак там є публіч
на бібліотека.

Коли для постачання певного товару або по
слуги ми покладаємося на уряд, а не на ринки, 
чи справді результати різні? Ці приклади дають 
змогу припустити, що уряд обслуговує бідні 
й малонаселені райони, яких уникають ринки. 
Чи існують систематичні свідчення на користь 
такого припущення?

Коли економісти порівнюють урядове по
стачання з ринками, вони здебільшого зосе
реджуються на тому, як приватизація може 
зменшити витрати4. А втім, скорочення ви
трат—не єдина важлива проблема. Хоча ринки 
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можуть забезпечувати багато товарів, лишаєть
ся нез’ясованим, чи буде ринкове забезпечення 
ефективним, коли припущення про модель до
сконалої конкуренції не має слушності (напри
клад, коли є суттєві постійні витрати). Те, що 
ринок може забезпечити певний товар, не де
монструє переваги ринкового постачання над 
альтернативними заходами. Ми хочемо порів
няти, як урядове й ринкове постачання функ
ціонують на деяких ринках реального світу. 
Які товари стали доступними? Хто обслужений? 
Як почуваються меншини за вподобаннями?

Безпосереднє порівняння ринкового й уря
дового постачання саме по собі важке. Ідеальна 
відповідь на це запитання потребує паралель
них світів, ідентичних в усьому, за єдиним ви
нятком, що той або той товар постачають або 
приватні фірми, або урядові організації. У цьо
му розділі подано, можливо, другу найкращу 
відповідь, і полягає вона у двох порівняннях, які 
поділяють деякі важливі особливості ідеальних 
прикладів: бібліотек із книгарнями і муніци
пальних крамниць алкогольних напоїв із при
ватними. З історичних причин американські 
муніципалітети керують і публічними біблі
отеками, і приватною книготоргівлею. Є при
близно 12 ооо книгарень, що продають книжки, 
і є приблизно 17 ооо муніципальних бібліотек, 
які видають книжки і, меншою мірою, відео- 
й музичні диски безкоштовно. У більшості на
селених пунктів діє роздрібний продаж спирт
них напоїв приватними фірмами. Але деякі 
штати і деякі міста мають урядові крамниці 
алкогольних напоїв і’забороняють приватним 
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фірмам продавати спиртне у межах своїх кор
донів. Ці приклади дають змогу зробити майже 
контрольне порівняння уряду й ринків.

Якщо роздрібне постачання книжками або 
спиртним пов’язане з високими постійними 
витратами відносно розміру ринку, тобто якщо 
книгарень і вино-горілчаних крамниць буде 
небагато й негусто, де їх розмістити? І які по
купці— негри або білі, жителі містечок або ве
ликих міст—виграють або програють від урядо
вого постачання?

Доступність товару за ринкового
і за урядового постачання

Якщо постійні витрати високі, якого постачан
ня товару ми сподіваємося від ринків на про
тивагу урядовому? Приватні фірми виходять 
на ринок, якщо очікують одержати прибуток, 
вищий від витрат. З огляду на рівень постій
них витрат, головним визначальним факто
ром є прибуток, який, своєю чергою, залежить 
від кількості потенційних покупців та їхнього 
матеріального становища. Що більший ринок 
(більше потенційних покупців з певним рівнем 
коштів), то більше товарів буде на ринку.

Коли є низький рівень попиту в місці з ма
лою кількістю потенційних покупців, прибу
ток не може покрити витрат і ніякі фірми не 
відреагують на потреби і бажання сповнених 
надії споживачів. Незалежно від того, як рев
но люди хочуть мати цей товар, або бажають, 
щоб його можна було купити десь поблизу, цей 
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товар не постачатимуть на ринок, якщо його не 
бажатиме досить багато інших людей, що жи
вуть у сусідстві. Однак, коли попит переходить 
певний поріг, відкриття крамниці чи надання 
послуги може виявитись вигідним і тоді бізнес 
візьметься до роботи. В остаточному підсум
ку, якщо попит зростає, дві конкурентні точки 
збуту можуть бути вигідними. Якщо існуван
ня другої фірми поблизу знижує ціни, тоді ця 
місцевість потребує, щоб підтримати дві точки 
збуту, більш як подвоєння числа потенційних 
покупців, ніж необхідно для підтримки одні
єї точки. Додатковий попит може підтримати 
навіть більше точок збуту за умови, що ціни не 
стали занадто низькими для прибутковості5.

Як уже зазначено, коли постійні витрати 
суттєві, ринки можуть «неправильно повести
ся» двома способами. По-перше, рівень попи
ту може бути достатнім, щоб суспільна вигода 
від появи на ринку першої фірми перевищила 
вартість, але доступний прибуток не покриває 
витрат. Тобто, якщо фірма не може заволодіти 
всією суспільною вигодою як прибутком, може 
відбуватися неефективне недостатнє поста
чання за низького і проміжного рівнів попиту. 
Водночас можуть бути ситуації з високим попи
том, де прибуток покриває витрати торговель
них точок багатьох фірм, навіть коли вартість 
відкриття додаткової точки перевищує суспіль
ну вигоду від нього. Інакше кажучи, за високого 
рівня попиту на ринках може бути неефективне 
надлишкове постачання.

Як уряд міг би підтримати, або субсидія
ми змінити цю ситуацію? Погляньмо на наш
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приклад із бібліотеками. Приватна книгарня 
вибирає місце, де вона може одержати прибу
ток, вищий від витрат. Однак у муніципальної 
бібліотеки інша мета. По-перше, постанови про 
місце, де буде бібліотека, і її укомплектування 
персоналом ухвалюють через політичні про
цеси, тобто бібліотекам немає потреби праг
нути прибутку від своїх користувачів. У ре
зультаті цілі менеджерів бібліотеки можуть 
відрізнятися від цілей приватних менеджерів. 
Наприклад, «Друзі безкоштовної бібліотеки 
Філадельфії» вважають, що «кожен район у кож
ному місті, багатому чи бідному, заслуговує на 
рівний доступ до освітніх послуг, які надають 
бібліотеки»6.

Муніципальне й ринкове поширення книжок

І теоретичні міркування, і понад ю мільярдів 
дол. щорічного прибутку американських кни
гарень свідчать, що книжки можна розподіля
ти через ринки7. Проте з історичних причин іс
нує державна система видачі книжок (публічні 
бібліотеки), що працює паралельно з галуззю 
роздрібного продажу книжок. Бен Франклін 
допоміг заснувати Бібліотечну компанію 
у Філадельфії ще 1731 р.8. Бостонська публічна 
бібліотека, заснована 1848 р., була першою ве
ликою безкоштовною муніципальною публіч
ною бібліотекою в СІП А9. У 1889-1923 рр. Ендрю 
Карнегі фінансував будівництво і 681 бібліотеч
них приміщень, справивши «великий вплив 
на поширення публічних бібліотеку США»10.
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Сектори бібліотек і книгарень мають приблиз
но однаковий розмір. 1997 р. у США було 17 041 пу
блічних бібліотек, у яких працювало 121 ооо ос. 
Загальні урядові витрати на бібліотеки станови
ли майже 6 мільярдів дол. (З них понад 75% були 
фінансовані місцевими органами, 12% — штата
ми, і менше і% —федеральним урядом). За рік 
було трохи більше одного мільярда відвідувань 
(не читачів) бібліотек і 1,69 мільярда примір
ників у користуванні. Більшість їх становили 
книжки (94,5% колекцій бібліотек—це книж
ки). Бібліотеки витратили 1997 р. 891 мільйон 
дол. на свої книжкові зібрання. Того самого 1997 
р. в США існувало 12 372 книгарні, де працювали 
121 ооо ос., забезпечивши загальний прибуток 
понад 12 мільярдів дол.; а видавнича галузь за
галом заробила 17,2 мільярда дол. прибутку.

Доступність бібліотек і книгарень

Щоб проаналізувати простим способом, що ви
значає доступність книгарні й бібліотеки, спо
чатку необхідно (як і при дослідженні рестора
нів у розділі 4) визначити відповідну їм ринкову 
зону. Слід запитати: «Який найменший геогра
фічний регіон, на якому місцеве постачання 
обслуговує місцевий попит?» Належний рівень 
географії не є очевидним апріорі, хоч аналіз 
трохи допомагає. Наприклад, безперечно, прав
да, що величезна більшість покупців книгарні 
живе в тій міській зоні, де вона міститься. Отже, 
попит у міській зоні визначає пропозицію в ньо
му. Водночас, оскільки у великій міській зоні 

216



11. Книжки та алкогольні напої: два соціологічні дослідження

є кілька книгарень однієї мережі, ринкова зона, 
очевидно, набагато менша за велику міську 
зону12. Існує двадцять книгарень «Borders» і шіст
надцять книгарень «Barnes в- Noble» у межах два
дцяти п’яти миль поштового округу 19104 в за
хідній частині Філадельфії. Отже, ринкова зона 
книгарні набагато менша за міську зону.

Наша методика пошуку географічної терито
рії, придатної для аналізу, полягає в пов’язуванні 
пропозиції, визначеної числом наявних книга
рень, із попитом (визначеним кількістю насе
лення) у послідовно дедалі менших географіч
них районах. Задля цього можна пов’язати число 
книгарень із кількістю населення в поштових 
округах із тризначними і п’ятизначними індек
сами. За даними про 894 поштові округи з триз
начними індексами, на території кожного з яких 
живе в середньому 344000 ос., і є в середньому 
дев’ятнадцять книгарень, додаткова тисяча жи
телів додає 0,02 книгарні. Поштові округи з триз
начними індексами мають у середньому чо
тирнадцять бібліотек, і додаткова тисяча людей 
додає 0,04 бібліотеки. На нижчому рівні поділу, 
тобто в поштових округах із п’ятизначним індек
сом співвідношення майже тотожні. Це дає змогу 
припустити, що, як і у випадку ресторанів, по
штовий округ із п’ятизначним індексом—адек
ватна ринкова зона.

Кількість населення і доступність книжок

Населені пункти з більшою кількістю жите
лів мають більше книгарень і більше бібліотек.
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Децилі поштових округів за кількістю населення

МАЛЮНОК 4. Наявність книгарень і бібліотек у поштових округах. 
Малюнок ілюструє співвідношення між розміром округу, вимірюва
ним кількістю населення, і ймовірністю, що поштовий округ містить 
книгарні й бібліотеки. З цією метою поштові округи згруповані в де
сять децилів за кількістю населення, щоб обчислити частку пошто
вих округів у кожному децилі, що містить книгарню або бібліотеку.

Тридцять тисяч американських поштових окру
гів можна поділити приблизно на десять груп, 
або децилів, за кількістю населення. На мал. 4 
показано частку поштових округів у кожному 
децилі, визначеному за кількістю населення, 
де є книгарні й бібліотеки. Поштові округи 
з більшою кількістю населення мають більше 
книгарень і більше бібліотек, але є й цікаві від
мінності між моделями збільшення числа кни
гарень і бібліотек. Украй неймовірно, що нижні 
за кількістю населення 6о% поштових округів 
матимуть книгарню, тільки приблизно ю% по
штових округів у сьомому за кількістю населен
ня децилі мають книгарню, а потім наявність
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Децилі поштових округів за кількістю населення

МАЛЮНОК 5. Кількість книгарень і бібліотек залежно від кіль
кості населення в поштовому окрузі. Малюнок підтверджує 
співвідношення між розміром поштового округу, вимірюваного 
кількістю населення, і числом книгарень і бібліотек у пошто
вому окрузі. З цією метою поштові округи згруповані в де
сять децилів за кількістю населення, щоб обчислити середнє 
число книгарень і бібліотек у кожному поштовому окрузі.

книгарні швидко зростає майже до 70% у найви
щому за кількістю населення децилі. Натомість 
муніципальні бібліотеки досягають ю-відсо- 
ткового рівня поширеності ще в другому за 
кількістю населення децилі. Наявність бібліо
теки стало зростає до сьомого дециля, де вона 
загалом становить 70%. На мал.5 схематично 
зображено середню кількість бібліотек і кни
гарень у поштових округах кожного дециля. 
Співвідношення аналогічне до зображеного на 
попередньому малюнку, хоч і більш очевидне. 
Книгарень справді більше, ніж бібліотек у по
штових округах верхніх двох децилів за кіль
кістю населення.
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Що означають ці співвідношення? Для 
82 мільйонів ос. у 8о% менших за кількістю на
селення поштових округів,—як і для населен
ня Шелбі, штат Монтана,—найближчим дже
релом книжок буде, напевне, бібліотека, а не 
книгарня. Натомість більш імовірно, що жителі 
найбільш густонаселених 20% поштових округів 
(у яких живе 71% американського населення), 
будуть ближчі до книгарні, ніж до бібліотеки.

Яків інших контекстах, ми бачимо, що люди 
в місцях, де попит малий, мають менше варіан
тів вибору товару. Це, безперечно, слушно у ви
падку книгарень, присутність яких у районі 
більш імовірна тільки в районах, які перебува
ють у дев’ятому децилі за кількістю населення 
(де населення поштового округу в середньому 
налічує 21 ооо осіб.) або вище. Зате ймовірність 
наявності бібліотеки поблизу стає вищою 50% 
ще в шостому децилі за кількістю населення, 
де населення поштового округу в середньому 
становить 3300 осіб. Отже, державна сфера за
безпечує більший доступ до книжок людям, які 
живуть у малонаселених місцях.

Цей приклад пропонує свідчення і недостат
нього ринкового постачання, і надлишково
го ринкового постачання в різних контекстах, 
як і вимагають теоретичні моделі. Як поясне
но вище з приводу недостатнього постачання, 
якщо продавці не можуть досконало підігнати 
ціни, щоб спонукати покупців платити, іноді 
прибуток буде менший за повну суспільну виго
ду постачання певного товару, тож навіть якби 
ця вигода виправдала постачання, прибуток 
буде недостатній, щоб-покрити витрати. Легко 
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уявити собі, ХОЧ І важко перевірити, ЩО ПОШТО
ВІ округи з малою кількістю населення ілюстру
ють цей феномен.

Що стосується надлишкового постачання пев
ного товару через ринкові процеси, більшість 
поштових округів із найвищими показниками 
кількості населення, мають більше, ніж одну 
книгарню. Численні книгарні в маленькому 
районі можуть, звичайно, дати вигоду покуп
цям завдяки розмаїтості, ціновій конкуренції 
і надзвичайній близькості. Але книгарні мають 
постійні витрати, як-от оренда приміщення 
й певна частина витрат на робочу силу; отже, 
численні книгарні у сусідстві можуть становити 
приклад неефективного надмірного виходу на 
ринок.

Комерційний і державний 
продаж спиртних напоїв

Більшість міст у Міннесоті покладається ви
нятково на ринок у сфері роздрібного продажу 
спиртних напоїв, але 230 міннесотських місте
чок, розміром від малюсінького села Елізабет 
(з міським населенням 2000 р. 172 ос. у межах 
міського району з населенням 722 ос.) до вели
ких урбанізованих зон, як-от заможне міннеа- 
поліське передмістя Едіна (з міським населен
ням в 2000 р. 47 425 ос.), продають спиртні напої 
винятково через муніципальні магазини. Який 
вплив має ця муніципальна власність на до
ступність найближчого магазину алкогольних 
напоїв? Чи сприяє вона більшій доступності 
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в малонаселених районах? Або ж у густонаселе- 
них районах?

Як виявляється, муніципальне постачан
ня має два ефекти: робить доступність істотно 
більш імовірною в малих населених пунктах 
і обмежує число магазинів у місцях високого 
попиту.

Щоб побачити результат постанови відкрити 
муніципальні магазини, ми спочатку повинні 
знати, що постачив би ринок. Для цього можна 
розглянути райони різного розміру, які покла
даються на ринок, і з’ясувати, скільки магази
нів відкрили там приватні фірми. Серед міс
течок, у яких живе менше тисячі чоловік і які 
покладаються на ринок у сфері роздрібного про
дажу алкогольних напоїв, тільки одна чверть 
має магазин. Серед містечок від однієї до п’яти 
тисяч жителів 63% мають лікеро-горілчаний 
магазин. І майже всі містечка (95%), які покла
даються на ринок і в яких проживають понад 
п’ять тисяч ос. населення, мають принаймні 
один магазин. Отже, головний чинник, що ви
значає, чи існують приватні лікеро-горілчані 
магазини в містечку, —чисельність населення.

Вісімдесят містечок, де живе менше тисячі 
жителів, мають муніципальний лікеро-горіл
чаний магазин. За відсутності муніципальних 
магазинів тільки у чверті цих містечок був би 
місцевий магазин алкогольних напоїв, якби ці 
містечка були подібні до містечок, що поклада
ються на приватне постачання. Отже, постано
ва цих міст мати муніципальні лікеро-горілча
ні магазини збільшила ймовірність постачання 
приблизно на 75%. Для міст із населенням від 
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однієї до п’яти тисяч ос. альтернативою му
ніципальному постачанню є 37-відсотковий 
шанс відсутності будь-яких лікеро-горілчаних 
магазинів.

На вищих рівнях кількості населення му
ніципальне постачання дає інші наслідки. 
Фактично всі міста, де понад десять тисяч жи
телів, мають магазини алкогольних напоїв 
навіть за відсутності муніципального магази
ну. Справді, міста без муніципальних магази
нів мають у середньому 6,3 магазину на місто. 
Натомість міста з муніципальними магази
нами мають у середньому 2,5 магазину. Отже, 
в порівняно великих районах ринок забезпечує 
більше магазинів, ніж уряд. (Це порівняння 
трохи перебільшене, бо міста, які покладають
ся тільки на ринок, мають у середньому більшу 
кількість населення. Якщо здійснити статис
тичний контроль за кількістю міського насе
лення, то навіть серед міст із населенням понад 
десять тисяч ос., міста тільки з приватними ма
газинами мають на три магазини більше, ніж 
міста з муніципальними лікеро-горілчаними 
магазинами).

Порівняння приватних і державних способів 
забезпечення товаром з’ясовує однакові моделі 
і продажувроздріб спиртних напоїв у Міннесоті, 
і прикладу з бібліотеками і книгарнями. В обох 
випадках урядове постачання підвищує до
ступність для людей у районах низького попиту 
й зменшує кількість торговельних точок у райо
нах високого попиту.

Муніципальні лікеро-горілчані магази
ни породжують певні суперечності. Протягом 
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2005 р. один міннесотський законодавець-рес- 
публіканець уніс законопроект із метою по
класти край участі муніципалітетів у продажу 
вроздріб спиртних напоїв, твердячи, що «без
посередня конкуренція з приватними компані
ями неправильна... Право Міннесоти дозволяє 
місцевим органам влади, використовуючи до
лари платників податків, мати магазини ліке
ро-горілчаних напоїв і керувати ними, конку
руючи з власниками приватних підприємств, 
що зовсім не має сенсу». Далі він казав: «Ніби 
ще не досить цього зла, Міннесота дозволяє міс
там створювати монополію на лікеро-горілчані 
магазини»13. Аудитор штату Міннесота у своєму 
річному звіті про муніципальні магазини шта
ту написала: «Муніципалітет не має жодної 
реальної причини мати лікеро-горілчаний ма
газин, хіба що для заробітку грошей, які мож
на використати для діяльності органу місцевої 
влади, діяльності, за яку інакше довелося б пла
тити збільшеними податками на власність»14.

Якби кількість магазинів була однакова не
залежно від того, чи місто має ринкове або уря
дове постачання, тобто, якби муніципалітети 
просто копіювали ринок, тоді використання 
інструментів уряду для постачання не мало 
б ніякого впливу на вибір, доступний покуп
цям. Натомість ми бачимо трохи іншу модель 
урядового постачання. Маленькі муніципа
літети відкривають магазини, яких ринки не 
дали б. А в більших муніципалітетах, де ринки 
й самі могли б відкрити крамниці, муніципа
літети постачають менше. Хоча більші населені 
пункти могли б підтримати ринкові крамниці, 
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у дуже маленьких населених пунктах покла
дання на ринки лишило б жителів без близько
го доступу до спиртних напоїв.

Це, можливо, не дивно у світлі прибутко
вості магазинів у малих населених пунктах. 
Відношення чистого прибутку до обсягу прода
жу становить у середньому майже 8% у муніци
пальних магазинах у населених пунктах із по
над п’ятьма тисячами жителів. А в населених 
пунктах, де живе від однієї до п’яти тисяч жи
телів, муніципальні магазини дають менший 
прибуток: відношення чистого прибутку до 
продажу становить 7%. А в містечках, де живе 
менше тисячі жителів і де є непропорційно ве
лика кількість муніципальних лікеро-горіл
чаних магазинів, середнє відношення чистого 
прибутку магазинів до продажу ще менше (ме
діана становить 5%). Таким чином, уряд забез
печує магазинами населені пункти, де низька 
прибутковість обмежує число комерційних то
чок продажу.

Раса й доступність книгарень і бібліотек

Загалом що більше населення, то більш імовір
но, що й ринки, і уряд винагородять це насе
лення книжками (через книгарні та бібліотеки) 
і спиртними напоями (через ринкові або муні
ципальні крамниці). Але чи винагороджують 
ринки й уряди всіх людей—негрів і білих, за
можних і бідних—однаково? Чи серед районів 
однієї міської зони переважно негритянський 
район має більше або менше книгарень і (або) 
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бібліотек, ніж переважно білий район? А як 
щодо бібліотек?

У своїй праці «Капіталізм і свобода» Мільтон 
Фрідман стверджує, що вільноринковий капіта
лізм гарантує найбільшу свободу для всіх гро
мадян. Фрідман вирізняє етнічні меншини:

«Групи в нашому суспільстві, які найбільше 
залежать від збереження й зміцнення конку- 
рентноспроможного капіталізму,— це менши
ни, які найлегше можуть стати об’єктом недо
віри й ворожнечі з боку більшості: негри, євреї, 
особи іноземного походження, якщо згадати 
найочевидніше. Усе-таки, хоч як парадоксаль
но, вороги вільного ринку—соціалісти й ко
муністи—непропорційно великою мірою на
лежать саме до цих груп. Замість визнати, що 
існування ринку захистило їх від негативного 
ставлення з боку їхніх співвітчизників, вони 
помилково приписують ринку залишкову дис
кримінацію» (с. 21).

Дані про расу й доступність товару дають змогу 
перевірити твердження Фрідмана. Якщо доступ 
до товарів є свободою, яку створюють товарні 
ринки, то на основі даних для однієї категорії 
товару можна запитати, хто саме —ринки або 
уряд—дає меншинам більшу свободу.

Як доступність книгарень—і бібліотек—змі
нюється залежно від того, населення негри
тянське чи біле? Як ми бачили вище, населені 
пункти з нечисленним населенням мають не
багато книгарень. Мірою збільшення кількос
ті населення збільшується й число книгарень, 

226



11. Книжки та алкогольні напої: два соціологічні дослідження

але швидше там, де зростає біле населення, 
ніж там, де зростає негритянське населення. 
Справді, доступність книгарень приблизно 
втричі чутливіша до білого населення, ніж до 
негритянського.

А як щодо бібліотек? Як ми бачили вище, на
віть у містечках із малою кількістю жителів, 
імовірно, буде бібліотека. Доступність бібліо
теки зростає зі збільшенням кількості і білого, 
і негритянського населення, і то приблизно од
наковою мірою, хоча трошечки більше реагує на 
негритянське населення, ніж на біле.

Було б природно припустити, що за умов віль
ного доступу для комерційних структур про
давці підуть туди, де є покупці, і що рівні при
бутку будуть важливим елементом визначення, 
де є найімовірніші покупці. Показово, що рівні 
прибутку в США змінюються залежно від раси. 
Середній прибуток на душу населення в США 
2000 р. становив 21 865 дол. для білих і тільки 
14 803 дол.—для афроамериканців. Відповідно 
до Огляду споживчих витрат, проведеного Бюро 
трудової статистики для американського пере
пису населення, білі родини витрачають у се
редньому 136 дол. на матеріали для читання 
щорічно, натомість афроамериканські—53 дол. 
Принаймні частину цієї відмінності можна 
приписати різниці рівнів прибутку. Якщо ро
дини з прибутком понад 70 ооо дол. витрача
ють у середньому 243 дол. щорічно на матеріали 
для читання, родини з прибутком від 20 ооо до 
30 ооо дол. витрачають 95 дол. Оскільки білі да
леко перевершують чисельністю афроамерикан
ців (у співвідношенні приблизно одинадцять до 
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трьох), сукупний прибуток білих (обчислений 
множенням кількості населення на прибуток 
на душу населення) перевищує сукупний при
буток негрів навіть ще більше.

Справді, якщо пов’язати доступність книгар
ні із сукупним прибутком негрів і білих на те
риторії певного поштового округу, долари негрів 
і білих (на противагу негритянському і білому 
населенню) мають приблизно однаковий вплив 
на визначення доступності книгарень. Отже, 
додатковий мільйон дол. місцевого сукупного 
прибутку негрів має десь той самий вплив на 
доступність книгарні, що й додатковий мільйон 
дол. прибутку білих. Але, щоб дійти до мільйона 
дол. сукупного прибутку, треба мати більше не
гритянських родин, ніж білих родин, що й може 
добре пояснити, чому доступність книгарні на
багато чутливіша до збільшення кількості білого 
населення, ніж до збільшення кількості негри
тянського населення. Комерційні фірми йдуть 
туди, де є гроші, а в білих більше грошей.

Чому негр із певним рівнем особистого при
бутку натрапляє на меншу кількість книгарень? 
Тому що негри здебільшого живуть серед негрів. 
Оскільки афроамериканці мають, звичайно, 
менші прибутки, ніж білі, то незалежно від 
купівельної спроможності конкретної люди
ни, якщо її сусіди не витрачають багато на цей 
товар, тоді чорний громадянин потребує біль
ше сусідів-негрів, щоб зробити роздрібну тор
говельну точку життєздатною, ніж потребував 
би білий громадянин —із білими сусідами. На 
ринках із постійними витратами мої сусіди об
межують міру, якою я «вільний вибирати».
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Фактично правда, що в негритянських квар
талах немає великої кількості книгарень. Але, 
як ми бачили в розділі 4, афроамериканці мо
жуть гуртуватися, створюючи негритянські 
райони, щоб одержати привабливі ресторани. 
А чому так не можна і з книгарнями?

Відповідь на це запитання складається з двох 
частин. По-перше, у книгарень* і бібліотек є на
багато більші постійні витрати, ніж у рестора
нів. 1997 Р- число бібліотек і книгарень разом 
становило 30 ооо у порівнянні із приблизно 
500 ооо ресторанів. Потрібно більше населення, 
щоб підтримати книгарню, ніж ресторан15.

По-друге, оскільки негри взагалі мають більш 
обмежені кошти, ніж білі, не всі їхні цілі під 
час вибору конкретного району для життя мож
на виконати. Отже, за умови, що вибір району 
вже залежить від наявності доброї підходящої 
школи і житла, можливо, в міській зоні немає 
достатньої кількості районів і кварталів, щоб 
люди одночасно досягли всіх своїх матеріаль
них цілей, зокрема близького доступу до кни
гарні. Ця проблема не має жодного очевидного 
розв’язку, але це характерна риса задоволення 
товарами з високими постійними витрата
ми, яке ринки забезпечують людям із різними 
вподобаннями.

Одне слово, у випадку книжок і спиртних 
напоїв розподіл через ринки, на відміну від 
розподілу через урядові інституції, забезпе
чує менший доступ людям у малонаселених 
районах і більший доступ у густонаселених. 
У випадку книжок розподіл через ринки за
безпечує більший доступ для білих, ніж для 
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афроамериканців, тоді як розподіл через урядо
ві інституції забезпечує афроамериканців при
близно так само, як і білих.

Тут треба відзначити два важливі момен
ти. По-перше, постанова розподіляти через 
уряд по-новому визначає, хто виграє. По-друге, 
оскільки в цьому контексті—розподілі книжок 
і спиртних напоїв—є суттєві постійні витрати 
відносно розміру ринку, не було ніякої причини 
сподіватися, що ринковий розподіл був би ефек
тивним. Фактично ми сподівалися б неефектив
ного недостатнього постачання на малих рин
ках і неефективного надлишкового постачання 
в місцях із високим попитом. Ми бачимо, що 
урядовий розподіл підвищує доступність таких 
товарів, як книжки і спиртні напої, для малих 
населених пунктів і зменшує її для великих на
селених пунктів. З огляду на те, що ринковий 
розв’язок не претендує на оптимальність, немає 
жодної причини думати, що урядовий розподіл 
гірший від ринкового; насправді є певні причи
ни думати, що він ефективніший за результат 
діяльності ринку.



Висновки

Про що ми дізналися під час'знайомства з різ
ними галузями промисловості, постійними 
витратами, розширенням ринку і втручанням 
політики?

Тут є чотири основні уроки, і перший—те
оретичний: коли ринки нерівномірні —коли 
постійні витрати істотні,—немає жодної те
оретичної причини сподіватися, що ринкові 
результати будуть ефективні. Хоч і слушно, що 
на ринку з досконалою конкуренцією все, що 
слід зробити, буде зроблене й не зроблять нічо
го, чого не слід робити, ці сподівання будуть 
марні, коли йдеться про практичні приклади 
з високими постійними витратами. Річ у тому, 
що в галузі, де виробнича технологія породжує 
нерівномірні результати, ринковий розв’язок не 
претендує на оптимальність. На думку людей, 
схильних схвалювати ринки через притаман
ну їм ефективність, багатьом галузям реально
го світу бракує зіпертого на ефективність логіч
ного обґрунтування, щоб удатися до підходу 
«laissez-faire», невтручання.

Другий урок: багато ринків фактично не
рівномірні. Ми бачили це на прикладі ринків 
місцевих ЗМІ. Але бачили й на прикладі ресто
ранів, продажу вроздріб, кінофільмів, фарма
цевтичних препаратів, авіаперевезень і маси 
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інших сфер. Нерівномірність означає, що рин
ки загалом не роблять доступним увесь діапа
зон товарів. Замість цього ринки виставляють 
товари, бажані для великих скупчень людей. 
Це виявляється двома способами: і) у вигля
ді феномену «хто кому сприяє», згідно з яким 
люди почуваються краще у ролі покупців то
вару, якщо більше колег-покупців поділяють 
їхні товарні вподобання; 2) у вигляді тиранії 
більшості на товарних ринках. У крайньому 
разі, коли є тільки один товар і його особливості 
можна пристосувати так, щоб він подобався тій 
або тій конкретній групі, цей товар виготовля
ють із думкою про велику групу, покращуючи 
становище членів великої групи й погіршуючи 
становище інших груп. Іншими словами, рин
ки не уникають проблем, властивих колектив
ному вибору.

Третій урок. Різні сили, які збільшують роз
мір ринку відносно постійних витрат, — зо
крема торгівля між різними географічними 
зонами, менеджерські новації і технологічні 
зміни, що дозволяють товару бути життєздат
ним і мати місцевих прихильників,—звільня
ють ізольованих покупців. Справді, споживачі 
багатьох продуктів, як-от телебачення, автомо
білів, ліків і подорожей літаком, відчули сут
тєве визволення товарного ринку. Але ступінь 
визволення від торгівлі обмежений факторами, 
які тримають постійні витрати високими на
віть відносно збільшеного розміру ринку, як-от 
у випадку кінофільмів, газет і журналів.

Четвертий урок. Уряд дійсно втручається на 
товарних ринках —і субсидіями приватним 
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фірмам (як у авіаперевезеннях, телекомуніка- 
ціях, ліках і теле- і радіомовленні), і прямим 
урядовим постачанням (як у розповсюдженні 
книжок і торгівлі спиртними напоями). Коли 
розподіл відбувається через уряд, а не через 
ринок, виграють інші категорії споживачів. 
Ринки винагороджують великі й багаті групи 
доступністю товарів. Урядове.постачання вина
городжує споживачів у малонаселених районах, 
а також споживачів з обмеженішими коштами.

Головним є те, що спосіб функціонування 
ринку спричиняє вади, подібні до вад голосу
вання. Ринки не уникають тиранії більшості. 
Хоча цей висновок може мотивувати політиків 
більш ліберально втручатися на ринках, цей 
урок має значення й для того, як економісти ду
мають про різноманітні феномени, зокрема тор
гівлю, економіку міст і антимонопольні питан
ня, але в жодному разі не обмежуються ними.

Торгівля

Економісти всіх мастей прихильні до вільної 
торгівлі. Торгівля, як вважають, визволяє по
купців. Але, коли постійні витрати великі, 
торгівля не тільки збільшує число альтернатив, 
доступних споживачам. Натомість, змінюю
чи позицію вітчизняних варіантів, відкриття 
торгівлі може змінити різновиди доступних 
варіантів вибору. Отже, замість давати виго
ду всім покупцям, торгівля може дати виго
ду одним покупцям і зашкодити іншим. (Цей 
аргумент цілком відмінний від традиційного 
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аргументу, що торгівля шкодить певним вироб
никам). Імовірною плідною сферою подальших 
досліджень є зміни характеру варіантів вибору, 
спричинені торгівлею.

Економіка міст

Феномен «хто кому сприяє» дає вигоду покуп
цям, які беруть участь у ринках разом з інши
ми покупцями, що поділяють їхні вподобання. 
Для товарів, які є місцевими, ця вигода стає 
більшою для людей, які живуть у тій самій гео
графічній зоні, що й інші люди з такими сами
ми вподобаннями. Ми бачили це на прикладі 
місцевих товарів ЗМІ, де споживачі виграють 
від проживання в одній міській зоні. І ми бачи
ли це з товарами, які навіть ще більшою мірою 
є місцевими, як-от ресторани й церкви або си
нагоги, де споживачі виграють від проживання 
в тому самому районі, що й інші з такими сами
ми вподобаннями.

Питання «чому існують міста» привертало 
значну увагу вчених. У розділах з і д подано 
дані про маловивчений аспект—споживчу ви
году від проживання в агломераціях. Одна з ви
гід проживання серед багатьох людей, надто 
багатьох людей, які поділяють наші вподобан
ня, —доступ до товарів з високими постійними 
витратами, що видаються нам привабливими.

Житлова сегрегація —теж питання, яке 
ненастанно непокоїть політиків і вчених. 
Американські міста дуже сегреговані за ра
сою та іспаномовним статусом1. Збереження 

234



сегрегації навіть тоді, коли ліквідовані пря
мі перешкоди житловій мобільності у межах 
міст, становило загадку. Але феномен «хто кому 
сприяє» на товарних ринках може дати одне 
додаткове пояснення тривалої, добровільної 
сегрегації. Нерівномірні товарні ринки дають 
вигоду споживачам, які проживають серед ін
ших споживачів, що поділяють їхні вподобан
ня. Ортодоксальний єврей, що переїхав далеко 
за межі анклаву ортодоксальних євреїв, жити
ме на такій далекій відстані від храму, що не 
зможе дійти до нього, а в переважній більшості 
районів матиме труднощі з пошуком кошерної 
бакалії й готової їжі, не кажучи вже про інші 
спеціалізовані товари. Це твердження слушне 
у випадку будь-якої групи з відмінними вподо
баннями до місцевих товарів із високими по
стійними витратами.

Антимонопольна політика

З кінця 1970-х років, коли різні галузі, як-от 
авіакомпанії й вантажні автомобільні переве
зення, були дерегульовані, застосування анти- 
монопольних законів і далі лишалося однією 
з головних форм індустріального регулюван
ня2. Загалом кажучи, застосування антимоно- 
польних законів прагне захистити покупців 
від високих цін. Із цією метою певні види по
ведінки фірм, наприклад, фіксація цін і змо
ва про певний обсяг випуску продукції, забо
ронені відповідно до американського права. 
Злиття компаній, яке загрожувало б істотно 
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підвищити ціни, також підлягає регуляції 
і взагалі заборонене3.

Зосередженість на цінах цілком зрозуміла 
у світі гомогенних товарів. Коли є багато фірм, 
на ринку панує досконала конкуренція, і ціни 
падають до маргінальних витрат виробництва. 
Коли кількість фірм зменшується, скажімо, че
рез високі постійні витрати, ринок стає оліго- 
польним, у крайньому разі, коли є тільки одна 
фірма—монопольним. Отже, ціни зростають. 
Високі ціни шкодять покупцям цілком очевид
ним способом. Частину цієї шкоди надолужено, 
бо втрати покупців стали прибутком виробни
ків. Але високі ціни заважають і деяким тран
сакціям, які повинні відбуватися: зокрема тим, 
які відбуваються, коли оцінювання з боку по
купців перевищує вартість виробництва ще од
нієї одиниці, але виявляються нижчим за ціну, 
яку вимагає продавець.

Коли продукти диференційовані, як-от 
у більшості поданих тут прикладів, тоді злит
тя компаній може вплинути на отримувані 
результати по-іншому. По-перше, й тут збіль
шення концентрації власності може спричи
нити підвищення цін. Товари можуть бути 
більш-менш близькими. Якщо товари, що зли
лися, близькі між собою, —скажімо, обидва то
вари є «напоями з брендом кока-коли»,—тоді 
можна сподіватися, що ціни дуже виростуть. 
Але ціни —не єдині результати, на які можна 
вплинути злиттям, якщо товари фірм, що зли
лися, не тотожні. Після злиття єдиний влас
ник контролює призначення обох продуктів. 
Тією мірою, якою товари «крадуть бізнес» один 
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в одного —конкурують за тих самих спожива
чів, —новий спільний власник удається до мар
нотратної конкуренції сам із собою. Утворена 
внаслідок злиття структура може вчинити кра
ще, зробивши ті товари більш своєрідними, по
сприявши таким чином розмаїттю товарів.

Такі ефекти були зареєстровані після злиття 
компаній у різних галузях виробництва дифе
ренційованих товарів. Досвід галузі радіомов
лення після закону 1996 р. про телекомунікації 
дає деякі свідчення щодо можливих наслідків 
злиття компаній для виробництва різнома
нітних товарів4. До цього закону фірмі могли 
належати не більше, ніж дві станції в міській 
зоні. Після ухвалення закону фірмі могли нале
жати аж вісім станцій на найбільших ринках. 
Протягом кількох років після ухвалення того за
кону концентрація власності суттєво збільши
лася. До 1997 Р- число різних власників на ринку 
зменшилося приблизно на чверть. Як і можна 
було сподіватися, утворені в результаті злиття 
підприємства визначили позицію своїх товарів 
по-різному. На ринках, де відбувалося велике 
зростання концентрації власності, було й біль
ше зростання числа програмних форматів. Як 
ми й передбачали, збільшена концентрація 
спонукала фірми зменшити кількість програм
них дублів на радіостанціях, що перебувають 
у спільній власності й працюють в одному міс
ті. Систематичний аналіз газетної галузі за
свідчує, що міські зони з більшим зростанням 
концентрації власності з часом відчули і збіль
шення дистанції між товарами, тобто ті товари 
мали не такі схожі сфери висвітлення 5.
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Незважаючи на те, що ця галузь економіки 
потребує більше досліджень, багато чого вже 
ясно: теорія, як і наявні дослідження, під
тверджує, що злиття впливає на позицію ди
ференційованих товарів, а також на їхні ціни. 
Ці обидва результати впливають на задоволен
ня, яке споживачі відчувають від товарних 
ринків. Контроль за цінами —законна (і на
явна) мета антимонопольної регуляції, але не 
менш важливе й використання регуляції для 
корисного впливу на діапазон доступних то
варів. Оскільки ми дізналися більше, можна 
з’ясувати, що, хоча злиття компаній піднімає 
ціни, воно впливає і на позицію товару спосо
бами, які, своєю чергою, по-різному впливають 
на різних споживачів.

Отже, загалом, чи виправдовують вади рин
кового розподілу урядове втручання? Самі рин
ки—привабливий спосіб організації економіч
ної діяльності, бо вважають, що без урядового 
втручання вони ефективно постачають товари, 
які слід забезпечити. Це заснований на ефек
тивності аргумент на користь вільноринкового 
капіталізму. І, звичайно, це твердження слуш
не в «гладенькому» варіанті нашого прикладу, 
коли немає початкових витрат. Але, коли є по
стійні витрати, ринки, полишені самі собі, 
можуть породити надто багато або надто мало 
товарів і фірм. Деяких людей обслуговують, ін
ших—ні. Отже, судження, що невтручання 
веде до оптимальності, вже не годиться як доказ 
проти регуляції.

Але, навіть коли немає аргументу, що ре
зультати діяльності ринку за своїм характером 
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ефективні, лишається важливий аргумент, що 
схвалює невтручання. Це —результати діяль
ності ринку, що, хоч і недосконалі, однак менш 
недосконалі, ніж результати, які є наслід
ком урядового втручання. У цього аргументу, 
своєю чергою, є два варіанти: дурний уряд і ли
хий уряд.

Перший варіант— дурний уряд —полягає 
в тому, що уряд незграбний і використовує під
ходи «один розмір годиться для всіх», які не
ефективні у світі різних громадян і покупців6. 
Один тип маневру дурного уряду—висока вар
тість постачання. Існують дані, що, коли певна 
сфера діяльності приватизована, цю діяльність 
виконують меншим коштом, ніж тоді, коли 
її здійснює уряд.

Критики уряду часто вказують марнотрат
ні урядові підприємства як свідчення дурно
го уряду. Відповідно до цього погляду, урядові 
підприємства повинні бути схожими на бізнес 
у своєму функціонуванні. Як і приватні фір
ми, вони повинні прагнути давати прибуток 
або принаймні покривати свої витрати—через 
ціни і плату за користування. Ті урядові під
приємства, які марнують гроші, тоді вважали 
б за банкрутів, які треба закрити. Цей погляд, 
здається, не помічає багато тверджень, які я об
стоюю в цій книжці. Причиною звернення до 
уряду є те, що ринок не робить того, що варто 
зробити. Єдина причина, чому приватні фірми 
не робитимуть того, що варто було б робити, по
лягає в тому, що прибуток, доступний у цій ді
яльності, менший за витрати, дарма що суспіль
на вигода перевищує витрати. У такій ситуації 
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приватна фірма не могла б бути прибутковою. 
А урядова установа не може копіювати приват
ну фірму. Прибутковість у цьому випадку була 
б хибним критерієм для оцінювання урядового 
постачання.

Другим варіантом аргументу проти вико
ристання уряду —«лихого уряду» —є те, що 
уряд —просто засіб, із допомогою якого полі
тичні діячі обкрадають людей, залізають їм 
у кишені або, можливо, в кишені більшості 
з низьким прибутком7. Не бракує даних, що 
сьогодні урядова корупція в країнах, що розви
ваються,—і в США у минулі часи, —пригнічує 
зростання й ефективність. Один із варіантів 
корупції—регуляторна узурпація, коли агент
ство, створене, щоб регулювати якусь галузь 
задля вигоди суспільства, закінчує тим, що ре
гулює цю галузь задля вигоди галузі. До широ
ковідомих прикладів належали американське 
Управління цивільної авіації (US Civil Aeronautics 
Board) та Комісія з торгівлі між штатами (Interstate 
Commerce Commission) до їхнього розпуску.

Можливі вади уряду справді можуть бути 
причиною віддавати перевагу менш ніж до
сконало ефективним ринкам, а не альтернати
ві державного втручання, яке дає ще гірші ре
зультати. Але теоретична перевага «розумних» 
ринків із досконалою конкуренцією над пато
логічними формами уряду навряд чи доводить 
перевагу ринків над урядовим втручанням за 
всіх обставин.

Ми живемо за доби майже безмежної віри 
в ринок і майже безмежного презирства до 
уряду. Цих поглядів дотримуються й люди 
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на найвищих щаблях американського уряду. 
У своїй промові на церемонії на честь дев’яностої 
річниці Мільтона Фрідмана президент Джордж 
У. Буш віддав данину «Фрідмановому баченню 
суспільства, де чоловіки й жінки вільні, вільні 
вибирати, але де уряд не може так вільно від
кинути їхні постанови». Далі Буш стверджував: 
«Мільтон Фрідман довів нам: коли уряд намага
ється замінити своїми судженнями судження 
вільних людей, результати зазвичай катастроф- 
чні. На відміну від невидимої руки вільного 
ринку, що поліпшує життя людей, невидима 
нога уряду топче надії людей і руйнує їхні мрії”8.

Одні тільки теоретичні властивості ефек
тивності взагалі не сповіщають нам, чи треба 
бути прихильними до нерегульованих ринків. 
Правильний баланс між вільними ринками 
і втручанням залежить від величини вад ринку 
в порівнянні з вадами урядового втручання для 
цієї галузі. Одне слово, немає жодних стандарт
них відповідей. Але суспільство має чесно обго
ворити вади ринкового розподілу, вибираючи (і 
з обґрунтуванням фактами), чи слід дозволити 
ринку вирішувати. Подаючи в цій книжці дока
зи, як функціонують деякі ринки реального сві
ту, я сподіваюся стимулювати більш урівноваже
ний дискурс про державну політику в цій сфері.
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Вступ

1. Див.: «The Black Population in the United States: March 
2002; The Hispanic Population in the United States: 
March 2002», www.census.gov (переглянуто 10.3.06).

і. Ринки й тиранія більшості

1. Справді, досить важко назвати багато продуктів, 
що були б однорідні, хоча до прикладів, мож
ливо, належать сталь, нафта, пшениця і акції 
конкретної фірми. Як споживчі товари чимало 
їх в остаточному підсумку диференційовані за 
місцем: наприклад, бензин на АЗС біля мого 
будинку—не той самий товар, що бензин на 
протилежному краї міста, бо мені треба їхати, 
щоб одержати паливо на іншому кінці міста.

2. Ця характеристика диференціації веде 
свій початок від Hotelling (1929).

3. Від червоного до фіолетового через жовтогаряче, 
жовте, зелене і синє. Див.: «Color Wavelength», 
www.usbyte.com (переглянуто 6.9.04).

4. В економічній літературі про ці види моделей 
визначення ціни—головне питання, і я не запе
речую його важливості. Я абстрагуюся від нього
з двох причин. По-перше, мене цікавить позиція 
товару і його доступність, а не ціна. По-друге, 
аналіз, потрібний для обговорення ціноутворен
ня, виходить за рамки розуміння пересічного 
читача. Див.: Hotelling (1929), d’Aspremont, Jaskold- 
Gabszewicz і Ihisse (1979), Economides (1989,1993)-

5. Щоб зрозуміти це, знайдіть таку відстань X 
уздовж кольорового спектра, щобХ, помножене 
на число споживачів на одиницю довжини (іоо 
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афроамериканців, поділених на 20 одиниць, = 5), 
дорівнював початковим витратам юо дол. Оскільки 
на одиницю інтервалу припадає п’ять спожива
чів, варіанти, призначені неграм, містяться не 
ближче 4 одиниць один від одного (1ОО .(5*5) = 
4). Трохи складніша ситуація коло о і 20, але я не
хтую це, бо в принципі нічого не змінюється.

6. Якщо ми підтримуємо припущення, що ціни 
постійні й що всі покупці купують, тоді для про
давців немає сенсу шукати якісь цікаві розв’язки. 
Незалежно від того, де перебуває єдиний товар, 
він залучить усіх покупців і покриє всі витрати. 
Цей сценарій нереалістичний, бо в реальному 
житті люди мають як варіант вибору можливість 
не купувати. Наприклад, як ми побачимо зго
дом, тільки приблизно половина родин купують 
щоденну газету. Є певна позиція, що мінімі
зує відстань до споживачів, —а отже, максимі- 
зує задоволення, —але немає жодної причини, 
чому фірма віддавала б перевагу якійсь одній 
позиції, на відміну від іншої, алеякщо —зно
ву—припустити, що всі люди купують.

2. Чи справді нерівномірні ринки є проблемою?

1. Докладне обговорення тієї праці виходить за 
рамки цієї книжки, але зацікавлений читач може 
звернутися до Becker (1971), де подано класичне 
трактування, або Ayres (2001), де подано недав
ній підсумок нових підходів до вимірювання.

2. Див., наприклад: «Prevalence and Incidence 
of Peanut Allergies», www. wrongdiagnosis, 
com (переглянуто 6.11.04).

3. З великої кількості товарів на ринку можна 
виснувати, що постійні витрати низькі.

4. Ці теоретичні аргументи викладені в Spence 
(1976а, 1976b), а також у Dixit, Stiglitz (1977)- Heal 
(1980) подає подібні теоретичні аргументи.

5. Наукові аргументи тут запропонували 
Spence (1976а, 1976b), Heal (1980), і Mankiw, 
Whinston (1986). Berry й Waldfogel (1999a.) дають 

244



свідчення, що ринки породжують надмірний 
вихід на ринок нових підприємств, надто у ви
робництві реклами і в радіомовленні.

6. Навіть лібертаріанські мислителі в Інституті 
«Cato» погоджуються, що федеральний уряд по
винен забезпечувати національну оборону.

7. Існують цікаві дискусії, чи зовнішні ефекти 
(і які саме) потребують урядового втручання. 
Припустімо, що замість забруднити повітря фа
брика забруднила воду в приватному струмку. 
Тоді власник струмка може брати'з мене плату 
за воду, що я забруднюю, тож вартість води стає 
частиною вартості товару. Ціна товару тоді відо
бражала б повну вартість його виробництва і люди 
не споживали б надто багато. Коли якийсь зовніш
ній ефект зумовлює невелику кількість «шкод»
і «жертв», одній з яких належить цей ресурс, 
вони можуть знайти спосіб урахувати вартість 
пошкодженого ресурсу в ринковому розв’язку. 
Але, коли бере участь багато сторін і (або) ресурс 
не «належить» нікому, — подумайте про повітря, 
яким дихають усі і яке не належить нікому, — тоді 
такі з’ясування неможливі. Див.: Coase (i960).

8. Ці ідеї запровадив Akerlof (1970), широко розви
нули їх А. Michael Spence і Joseph Stiglitz, що поді
лили з Akerlof Нобелівську премію за цю роботу.

9. Див.: Friedman (1962), с. 120.
10. Див. : там же. Але Фрідман далі зазначає, 

що «проблеми, порушені монополією, тех
нічні й належать до сфери, де в мене не
має спеціальної компетентності».

її. Див.: Rabin (1993) або Fehr, Schmidt 
(1999) про розвиток цих ідей.

12. Ось емпіричне дослідження, де вперше пода
но цю аномальну занепокоєність справедли
вістю: Guth, Schmittberger, Schwarze (1982).

13. Див.: Wolf (1988).
14. Є деякі обставини, коли голосування може привес

ти до ефективних результатів. Припустімо, суспіль
ство намагається вирішити, наприклад, скільки 
треба мати якогось колективного (соціально спіль
ного) товару, наприклад, скільки дамб або скільки 
ракетних щитів. Кожна людина має своє улюблене 
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число й віддає перевагу саме йому, а не більшій 
чи меншій кількості. Для суспільства ефективною 
кількістю цих об’єктів, які треба збудувати, було б 
середнє значення ідеальної кількості для кожної 
окремої людини. Що дасть голосування? Уявіть собі 
дві команди, що намагаються завоювати підтрим
ку виборців і пропонують різну кількість, скажімо, 
дамб. Одна команда пропонує ю, а друга—її. Якщо 
опитування громадської думки засвідчать, що 
число її не здобуває більшість прихильників, тоді 
команда, що пропонує її, змінить свою платформу 
й запропонує, скажімо, 9, сподіваючись залучити 
більшу підтримку. Ця постанова може спонукати 
команду іо пропонувати 8.1 так далі, поки нові 
пропозиції вже не збільшуватимуть підтримку. Річ 
у тому, що єдина надія кожної команди на перемо
гу—це звернення до виборця тільки в п’ятдесятому 
процентилі ідеальної кількості цього колективно
го товару. Отже, вподобання медіанного виборця 
визначають, скільки товару ми дістанемо завдяки 
голосуванню. Тож коли голосування дає ефективні 
результати? Коли медіанний і середній виборці 
мають однакові вподобання. Це трапляється, коли 
розподіл ідеальної кількості колективного товару 
симетричний: на кожну людину, що бажає на одну, 
дві або три дамби більше, ніж медіанна особа, 
припадає людина, що бажає на одну, дві або три 
дамби менше, ніж медіанна особа. Симетрії немає, 
коли є непропорційне число екстремістів на одній 
стороні проблеми. Ефективний результат тут і далі 
накидає тиранію більшості. Суспільство одержує 
те, що хоче медіанний виборець, а будь-який гро
мадянин одержує щось інше, ніж те, чого він хоче.

15. Див.: Stigler (1971), де класично сфор
мульовано цей аргумент.

16. Див., наприклад: Savas (1982,1987), 
Donahue (1989) або Kemp (1991).

17. Див.: Shleifer, Vishny (1998), де уряд охарактери
зовано як «загребущу руку». У доповіді (1997 р.) 
Світового банку про розвиток світу широко обго
ворено корупцію в країнах, що розвиваються.

246



3. Хто кому дає вигоду на практиці

1. Alex Berenson, «Blockbuster Drugs Are so Last 
Century,» New York Times, July 3, 2005.

2. Donald G. McNeil Jr., «Medicine Merchants: A 
Special Report; Drug Makers and Third World: 
Study in Neglect,» New York Times, May 21, 2000.

3. Див.: «Table 2: Antisecretory Therapy for Peptic Ulcer 
Disease,» www.clevelandclinicmeded.com (пере
глянуто 10.3.06); «Acid Peptic Disorders,» www. 
clevelandclinicmeded.com (переглянуто 10.3.06).

4. Див.: «Erectile Dysfunction,» kidney.niddk. 
nih.gov (переглянуто 7.20.05); «Medline Plus 
Medical Encyclopedia: Allergic Rhinitis,» www. 
nlm.nih.gov (переглянуто 10.3.06); Judy 
Foreman, «Orphan Diseases Leave Patients on 
Their Own,» Boston. Globe, June 28,1999.

5. Див.: «Medline Plus Medical Encyclopedia: Sleeping 
Sickness,» www.nlm.nih.gov (переглянуто 9.1.05).

6. Див.: Coyne (2001).
7. Див.: McNeil, «Medicine Merchants».
8. Там же.
9. Пошук у «Google» слова «Eflornithine» 20 липня 

2005 Р- дав десять спонсорованих сайтів, що про
понують продукти для видалення волосся з об
личчя, а також ще майже 50 ооо інших сайтів.

ю. Наприклад, Мерк пожертвував 700 мільйонів 
таблеток Mectizan, починаючи з 1987 р., що ефек
тивно лікують річкову сліпоту (онхоцеркоз). 
Див.: «Merck Donation Accelerates River Blindness 
Elimination in the Americas, May 19, 2004», 
www.cartercenter.org (переглянуто 9.22.05).

n. Зокрема, станції, що ведуть мовлення в іншо
му місці, але їх слухають у тих містах, відпо
відно числа 7 і 49. Станції на більших ринках 
і з вищими витратами потребують більшої 
кількості слухачів для життєздатності.

12. Див.: Waldfogel (2003), де обговорено ці свідчення.
13. Негри становлять в середньому 18,7% на

селення в іоі районі, для яких у нас є дані 
про слухання афроамериканців.
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14. Афроамериканці становлять більшість слухачів 
станцій п’яти інших форматів: негритянський 
євангелічний, негритянський—давні пісні, не
гритянський розмовний, євангелічний і етнічний, 
які я називаю призначеними для негрів. До інших 
форматів, що залучають істотну кількість слуха- 
чів-негрів, належать сучасний міський хіт і джаз.

15. Діаграма міської або дорослої сучасної музи
ки вміщена в «Міському дорослому сучаснику» 
(Urban Adult Contemporary), www.radioandrecords. 
com (одержаний доступ до 11.1.04).

16. Списки пісень дорослого сучасного радіо пода
но за адресою: «Urban Adult Contemporary», www. 
radioandrecords.com (переглянуто 11.1.04).

17. Призначена для негрів «міська доросла сучасна» 
радіостанція Філадельфії WDAS-FM—ілюстра
тивний приклад. Див.: «On-Air Personalities», 
www.wdasfm.com (переглянуто 11.1.04).

18. Вікові і тендерні порівняння спираються на 
дані про слухання за 1993 р. Див.: Waldfogel (1999) 
для детального опису цих даних і порівнянь 
моделей слухання радіо за віком і статтю.

19. Див.: Waldfogel (2003), де проаналізовано 
дані, що лежать в основі цих тверджень.

20. Див.: «Table 1. United States —Race and Hispanic 
Origin: 1780 to 1990», www.census.gov (перегляну
то 10.3.06); і «The HispanicPopulation: Census 2000 
Brief», www.census.gov (переглянуто 10.3.06).

21. Див.: Mark Fitzgerald, «Newspapers Rock en 
Espanol», Editor and Publisher, 1 березня 2004 p.

22. Див.: Gentzkow (2006).
23. Див.: Fitzgerald, «Newspapers Rock».
24 Там же.
25. Lance DeHaven-Smith, цитовано у вид.: Dana Canedy, 

«Florida Has More Hispanics than Blacks,Census 
Shows», «New York Times «, 28 березня 2001.

26. Там же.
27. Ця частка ринку обчислена як обіг таблоїдів 

(обіг таблоїдів + повноформатних газет).
28. Статистичний аналіз, зокрема й інших демогра

фічних особливостей поштового округу свідчить, 
що газета великого формату здобуває більшу рин
кову частку в поштових округах з більш високою 
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часткою жителів, які є білими, неіспаномовни- 
ми, мають університетську освіту, високий при
буток і молодші шістдесяти п’яти років. Навіть 
після врахування цих інших факторів, частка 
жителів-негрів у поштовому окрузі має перекон
ливий позитивний зв’язок із ринковою часткою 
бульварних видань. Коли підсумувати, то, хоча 
ці дані свідчать про відмінності газетних уподо
бань залежно від раси, немає жодного перекон
ливого свідчення, що афроамериканці віддають 
перевагу цим варіантам унаслідок своєї раси.

29. Емпіричні результати в цій частині взя
то з вид.: George, Waldfogel (2003).

4. Хто кому сприяє у своєму районі

1. Ресторанна галузь цікава ще й завдяки своєму 
розміру. Півмільйона американських ресторанів 
мають щорічний прибуток 250 мільярдів дол.

2. Аналіз,поданий у цьому розділі, опи
сано докладно у Waldfogel (2004).

3. У мене є дані про загальну кількість ресторанів— 
і належних до мереж, і ні—і кількістю населен
ня на рівні поштового округу, взяті відповідно
з «Моделей бізнесу в поштових округах» за 2002 
р. (Zip Code Business Patterns, ZBP) і Перепису на
селення за 2ооо р. До ресторанів належать усі 
заклади, перелічені в каталозі Census’s North 
American Industry Classification System (NAICS), 
code 722, Food Service and Drinking Places.

4. Зверніть увагу, що це—середній раді
ус, а не радіус середнього району.

5. Ці дані взяті з «The QSR 50», www.qsrmagazine. 
com (переглянуто 9.13.2004). Двадцять найбіль
ших ресторанних мереж за обсягом прибутку такі: 
«McDonald’s» (20,3 мільярда дол. прибутку в 2002 
р.), «Burger King» (8,7 мільярдів дол.), «Wendy’s» 
(7,1 мільярдів дол.), «Subway» (5,2 мільярда дол.), 
«Тасо Bell» (5,2 мільярда дол.), «Pizza Hut (5,1 мі
льярда дол.), «KFC» (4,8 мільярда дол.), «Starbucks» 
(2,8 мільярда дол.), «Domino’s Pizza» (2,9 мільярда 
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дол.), «Dunkin’ Donuts» (2,7 мільярда дол.), ^Arby’s» 
(2,7 мільярда дол.), «Sonie» (2,2 мільярда дол.), 
«Jack in the Box» (2,2 мільярда дол.), «Dairy Queen» 
(2,2 мільярда дол.), «Hardee’s» (1,8 мільярда дол.), 
«Papa John’s Pizza» (1,7 мільярда дол.), «Chick-fil-A» 
(1,4 мільярда дол.), «Popeye’s Chicken and Biscuits» 
(1,3 мільярда дол.), «Little Caesars Pizza» (1,2 мі
льярда дол.) і «Carl’s Jr.» (1,1 мільярда дол.).

6. Дані про покупців взяті з «Chain Restaurants: Best 
Meals, Best Deals» Consumer Reports (July 2003): 18-23.

7. Відмінність між відвідуванням ресторанів бі
лих і негрів можна почасти приписати таким 
«обмеженням», як доступність ресторану й рів
ні прибутку, а не самим уподобанням. Хоча ми 
не знаємо місць проживання афроамериканців 
у шістдесятьох шести міських зонах, охоплених 
«Scarborough», ми дійсно знаємо прибуток, вік, 
стать і так далі. Навіть після врахування доступних 
характеристик, зокрема міської зони, статі й віку 
афроамериканці на приблизно 20 процентних 
пунктів із більшою ймовірністю (з удвічі більшою 
ймовірністю в «KFC» і втричі більшою—в «Popeye’s) 
віддають перевагу курячим мережам, ніж білі.

8. Див.: «А History of Soul Food», www. foxhome, 
com (переглянуто 8.18.04). Див. також: «Kraft 
Foods’ «African American Flavor Center», www. 
kraftfoods.com (переглянуто 8.18.04).

9. Див.: «Ihe Hispanic Population, Census 2000 
Brief,» www.census.gov (переглянуто 10.3.06).

10. Consumer Reports (2003).
11. Див.: Waldfogel (2006).
12. Видається перебільшенням заявляти, що люди без 

курячого ресторану з нашої вибірки відчувають не
достатній «доступ» до курчат, або навіть до курячих 
ресторанів, належних до мереж нашої вибірки. 
Зрештою, поштові округи з п’ятизначними індек
сами досить малі, тож споживач, безперечно, може 
поїхати до сусіднього поштового округу, дарма
що, коли зважити все, вони туди не їздять. Можна 
зрозуміти, що означає наша міра доступу, обчис
ливши наявність груп мереж для поштових округів 
із чотиризначними індексами, що, як ви можете 
згадати, мають середній радіус понад шість миль. 
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І справді, тільки в половині поштових округів 
із чотиризначними індексами є принаймні один 
курячий ресторан із мереж нашої вибірки. Але в 70% 
поштових округів (із чотиризначними індексами), 
які мають значне негритянське населення (там, де 
більше третини афроамериканців) є щонайменше 
один курячий ресторан із мереж нашої вибірки. 
Звісно, що їхати кудись далі дорого коштує, тож 
брак курячого ресторану з мереж нашої вибірки 
в межах шести миль свідчить про трохи більшу міру 
позбавленості, ніж такий брак у м’ежах трьох миль.

13. Див.: Black et al. (2002).
14. Див.: Massey and Denton (1993).
15. Див.: Tiebout (1958).

5. Меншини за вподобанням 
як громадяни і споживачі

1. Див.: «History of the Right to Vote in the U.S.», 
www.lwvabc.org (переглянуто 12.29.04).

2. Johnny Diaz, «Region to Get First Spanish Newscast 
Beginning in Spring at Studio in Needham», 
Boston Globe, February 6, 2003, c. Al.

3. Там же.
4. Там же .
5. Johnny Diaz, «Spanish Newscast Based in Needham 

to Debut Tuesday,» Boston Clobe, March 30, 2003.
6. Див.: Riker and Ordeshook (1968), де подано до

кази, що голосування інколи дивує.
7. Див.: Adam Segal, «Total 2004 Spanish-Language TV 

Ad Spending by Market and Campaign», February 2006, 
на сайті advanced.jhu.edu (переглянуто 7.31.06).

8. Дані в цьому розділі про іспаномовні місцеві 
новини й явку на вибори іспаномовних виборців 
взято з вид.: Oberholzer-Gee, Waldfogel (2006).

9. Цитати взяті з «Univision and Telefutura 
Television Groups, Our Story «, WWW. 
univision.net (переглянуто 12.30.04).

10. Компанію «Telemundo» створили 1986 p. Сол 
Стейнберг і Генрі Сільверман (Saul Steinberg, 
Henry Silverman) із групи «Reliance Capital Group, 
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L. R.» Див.: «Telemundo-Corporate Information», 
www.telemundo.com (переглянуто 12.30.04).

її. Більшу частину відмінності можна приписати 
відмінності розподілу за віком і освітою між іспа
номовними і неіспаномовними. Після врахування 
освіти і віку розрив зменшується від п’ятнадцяти 
до приблизно п’яти процентних пунктів.

12. Дані про призначені неграм місцеві ЗМІ 
та явку виборців-негрів описано доклад
но у вид.: Oberholzer-Gee, Waldfogel (2005).

6. Розширення ринку й визволення споживача

1. Див.: «Chronology of the Sears Catalog», www. 
searsarchives.com (переглянуто 9.29.05).

2. Див. розділ 9, де є докладніша розповідь про 
вибір товарів у «Wal-Mart» і посилання.

3. Звичайно, ця свобода не повна, як на
голошено в частині II.

4. Див.: «Volkswagen Beetle: Information from Answers, 
com», www.an-swers.com (переглянуто 10.3.06).

5. Див.: «Technical Specifications of 1964 Pontiac 
Tempest» і «Technical Specifications of Chevrolet 
Corvair», www.carfolio.com (переглянуто 10.3.06).

6. Див.: Bill Vlasic, «Getting Personal: One Size No Longer 
Fits All as Automakers Scramble to Design Models
for Every Niche», Detroit News, January 9, 2005.

7. Опис «Munsters» див.: «Munsters: Tvland, 
com», www.tvland.com (перегоянуто 7.26.05).

8. Див.: Julie Salamon, «The Road to Oprah», 
New York Times, February 18, 2001.

9. Ньютон Міноу (Newton Minow), промо
ва до Національної асоціації дикторів, 
Вашингтон, округ Колумбія, 9 травня 1961 р.

ю. «2002 р. були доступні приблизно 280 націо
нальних кабельних мереж, і те число постій
но зростає». Див.: «History of Cable Television», 
www.ncta.com (переглянуто 12.22.04).

її. Див.: «Packages: America’s Everything Pack», 
www.dishnetwork.com (переглянуто 7.26.05).

12. Усю статистику взято з перепису США 
2000 р.: «American Factfinder», factfinder. 
census.gov (переглянуто 1.6.05).
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13. IanBuruma, «Letter from Amsterdam», 
New Yorker, January 3, 2005.

14. Усі ці описи каналів взято з «Comparison of 
Packages», www.directv.com (переглянуто 1.6.05).

15. Див.: Joel Waldfogel, «Consumer Substitution 
among Media», Washington, D.C.: Federal 
Communications Commission, 2002 (до
ступ на www.fcc.gov.mb.mdpapers.html).

16. Я відвідав магазин «Sears» у «King of Prussia 
Mail» 24 вересня 2005 Р- Чоловічі штани «Lands’ 
End Men’s» кольору хакі були доступні в одно
му кольорі з розміром пояса 32, 34, 36, 38, 40 і 42. 
Онлайн були доступні вісім кольорів, і навіть 
розміри поясу з непарними цифрами й холо
шами, що підганялися на чверть дюйма.

17. Див.: Robert W. Fairlie, «Race and the Digital Divide», 
Contributions to Economic Analysis and Policy 3 
(2004): article 15; http://www.bepress.com. bejeap. 
contributions.vol3.issl.arti5 (переглянуто 12.1.06).

18. Це дослідження обговорене докладні
ше у вид.: Sinai, Waldfogel (2004)

7. Постійні витрати, якість 
товару та розмір ринку

1. Див.: «Zagat Survey: Find a Restaurant in/ 
near Minnesota», www.zagat.com (пере
глянуто 6.29.05); Jeremy Iggers, «Cuisine, 
Criticisms Both Changed with the Times», 
Minneapolis Star Tribune, November 4, 2004.

2. Цю тему широко висвітлено в досліджен
нях Джона Сатона (Sutton) й Авнера Шакеда 
(Avner Shaked). Див.: Sutton (1991).

3. Папір, чорнило й доставка, необхідні для вироб
ництва й розподілу газет, становлять виняток
із цього твердження. Однак я стверджував би, що 
їхній внесок у різницю в якості газет малий у по
рівнянні із внеском репортерів і редакторів.

4. Див.: Berry, Waldfogel (2003).
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8. Торгівля й тиранія чужої більшості

1. Див.: «Seattle under Siege», www. 
urban75.com (переглянуто 6.1.05).

2. Див.: Stiglitz (2002), де пояснено бага
то аргументів проти глобалізації.

3. Див.: Tyler Cowen, «French Kiss-Off: How 
Protectionism Has Hurt French Films», Reason, 
1998 (переглянуто на сайті http://reason. 
com/9807/fe.cowen.shtml, 9.29.05).

4. Див.: Pindyck and Rubinfeld (2001), c. 310.
5. Див.: Catherine Lalumiere (французький де

путат європейського парламенту), «The 
Battle of‘Cultural Diversity’», www.france. 
diplomatie.fr (переглянуто 6.1.05).

6. Див.: розділ 5 у вид.: Waterman (2005).
7. Див.: Lynn Hirschberg, «What Is an American 

Movie Now?» New York Times, November
14, 2004 (Sunday Magazine), c. 89.

8. Там же.
9. Там же. 
ю.Тамже.
її. Усі цитати в цьому уступі взя

то з попереднього джерела.
12. Див.: «Supplementary Survey 2001 Profile, Population 

and Housing Profile: New Haven-Meriden, CT 
PMSA», www.census.gov (переглянуто 10.3.06).

13. Див.: «Supplementary Survey 2ooiProfile, 
Population and Housing Profile: The United States», 
www.census.gov (переглянуто 10.3.06).

14. Див.: «New Haven Register Reader Profile, 
Feb. 2004—Jan. 2005», abcas3.accessabc. 
com (переглянуто 10.3.06).

15. Ці дані взято з вид.: George, Waldfogel (2006).

9. Порятунок через нові технології

1. Див.: Solow (1957).
2. Див.: «The Showroom of Automotive 

History: Model T Specifications», www. 
hfmgv.org (переглянуто 10.3.06).
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3. Див.: «Time 100: Henry Ford», www. 
time.com (переглянуто 10.3.06).

4. Див.: www.sirius.com і www.xmradio.com, де є ін
формація про дві пропозиції супутникового ра
діо, доступного в США (переглянуто 9.20 .05).

5. Див.: «The Boeing Next-Generation 737-700 
Convertible», wwvv.boe-ing.com (переглянуто 10.3.06).

6. Micheline Maynard, «In Airline Shift, More Nonstop 
Flights Make Schedule», New York Times, May 4, 2005.

7. James Fallows, «Fly Me to the Moon? No, But the 
Next Best Thing», New York Times, July 10, 2005.

8. Там же.
9. Усі цитати в цьому уступі взято з вид.: Alex 

Berenson, «Blockbuster Drugs Are so Last 
Century», New York Times, July 3, 2005.

10. Див.: «Chronology of the Sears Catalog», www. 
searsarchives.com (переглянуто 9.20.05).

n. Див.: c. 7 у вид.: «Best Buy Fiscal 2004 Annual Report», 
www.bbycommunications.com (переглянуто 7.31.06).

12. Деякі факти про «Wal-Mart», en.wikipedia. 
org (переглянуто 9.20.05).

13. Див.: «Wal-Mart Names New Retailing Concept: 
The Wal-Mart Neighborhood Market, July 10,1998», 
www.walmartstores.com (переглянуто 9.20.05).

14. Там же.
15. Тертя між економістами і вченими очевид

ні в обговореннях про те, скільки ще ли
шилося нафти, яку можна видобути. Див.: 
Joseph Nocera, «On Oil Supply, Opinions Aren’t 
Scarce», New York Times, September 10, 2005.

10. Урядові субсидіїй недостатній попит

1. Ralph Blumenthal, «In the Age of the Wireless 
Phone, a Louisiana Town Awaits the Real 
Thing», New York Times, December 12, 2004.

2. Там же.
3. Jake Thompson, «Subsidies Remain Airborne», 

Omaha World Herald, July 27, 2005.
4. Див.: Commercial Aviation: Factors Affecting 

Efforts to Improve Air Service at Small 
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Community Airports (Washington, D.C.: General 
Accounting Office, January 2003), c. 12.

5. Дані для польотів подано за 25 жовтня 2005 р. 
і взято з «OAG Airline and Airport Guide», www. 
oag.com (переглянуто 10.26.05 і 12.1.06).

6. Обидві цитати в цьому уступі взято з вид.: U.S. 
Department of Transportation, Office of Aviation 
Analysis, «What Essential Air Service?» May 1, 
1998, ostpxweb.dot.gov (переглянуто 10.3.06).

-j. Див.: «U.S. Department of Transportation Budget», 
www.whitehouse.gov (переглянуто 10.3.06).

8. Див.: «Essential Air Service Program», 
ostpxweb.dot.gov (переглянуто 10.3.06).

9. Див.: «Small Community Air Service Development 
Program», ostpxweb.dot.gov (переглянуто 10.3.06).

10. «Мандат міністерства полягає в забезпеченні гро
мад EAS доступом до національної системи авіапе- 
ревезень. Загалом цього досягають субсидуванням 
двох- чотирьох польотів туди й назад за день (три 
польоти становлять норму) 19-місним літаком до 
вузлового аеропорту». Див.: «Essential Air Service 
Program», ostpxweb.dot.gov (переглянуто 10.3. об).

її. Див.: «Other Press Releases,» www. 
greatlakesav.com (переглянуто 6.9.05).

12. Див.: «Budget of the United States Government, 
FY 2006, Table S-l. Budget Totals», www. 
whitehouse.gov (переглянуто 10.3.06).

13. Див.: «National Plan of Integrated Airport 
Systems», www.faa.gov (переглянуто 10.3.06).

14. Див.: «Airport Improvement Program», 
www.federalgrantswire.com (переглянуто 10.3.06).

15. Див.: «Congressional Rural Caucus», www.house.gov/ 
johnpeterson/ruralcaucus (переглянуто 06.28.05);
і «Congressional Rural Caucus Leadership and Member 
List», www.house.gov (переглянуто 7.28.05).

16. Thompson, «Subsidies Remain Airborne».
17. David C. Beeder, «House Panel OKs Rural Air Subsidy 

Funds», Omaha World Herald, June 23,1995. Почуття 
Баррета видаються трохи дивними, коли по
рівняти їх із коментарями колишнього началь
ника Федеральної Комісії зв’язку республіканця 
Майкла К. Пауелла (Michael К. Powell). Коли його 
запитали про «цифрову нерівність» (цей термін 
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звичайно вживали для характеристики досту
пу впосліджених меншин до інтернету), Пауелл 
відповів: «Я думаю, що це нерівність у володінні 
“Мерседесом”. Я хотів би мати його; але не можу 
дозволити собі купити його». Цитовано за вид.: 
Stephen Labaton, «NewF.C.C. Chief Would Curb 
Agency Reach», New York Times, February/, 2001.

18. Див.: Berry, Waldfogel (1999b).
19. Див. дані про прибутки за 2003 р. у вид.:

«Who Pays for Public Broadcasting», www. 
cpb.org (переглянуто 9.13.05).

20. Див.: «Radio Wraps Up 2003 with Ad Sales Slightly 
Ahead of Last Year, New York, New York—February 
2, 2004», www.rab.com (переглянуто 9113.05).

21. Див.: «СРВ: Mission Statement», www. 
cpb.org (переглянуто 10.3.06).

22. Дані про бюджет взято з «2004 Budget», 
www.cpb.org (переглянуто 10.3. об).

23. Дані в цьому уступі подано за вид.:
Berry, Waldfogel (1999b).

24. Див.: Siegelman and Waldfogel (2001).
25. Див.: Universal Service Administrative Company, 

Annual Report 2003, c. 12, на сайті www. 
universalservice.org (переглянуто 8.1.06).

26. Там же, с. 27.
27. Rural Utilities Service, Annual Report

2003 (Washington, D.C.: U.S. Department 
of Agriculture, 2003), c. 1.

28. Там же, c. 7-9.
29. Там же.

її. Книжки І алкогольні напої:
два соціологічні дослідження

1. Норми Єдиної служби доставки посилок 
(UPS) узято з «UPS Calculate Time and Cost», 
wwwapps.ups.com (переглянуто 7.6.05).

2. Норми доставки в поштовій службі СІІІА 
взято з «Postal Rate Calculator», postcalc. 
usps.gov (переглянуто 7.6.05).
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3. Див.: «Philadelphia Neighborhood Profile/ 
Location: Philadelphia 19132,» http://realestate. 
yahoo.com (переглянуто 10.3.06).

4. Див., наприклад: Savas (1982,1987); Donahue 
(1989); Kemp (1991). Інші вчені зосереджуються 
на корупції як характерній особливості урядо
вого розподілу. Див.: Shleifer, Vishny (1998).

5. Див.: Bresnahan, Reiss (1990,1991).
6. З промови Емі Догерті (Amy Dougherty), 

керівника товариства «Друзів безко
штовної бібліотеки Філадельфії».

7. Обговорення історії приватних бібліотек
у США див.у вид.: Richard Roehl, Hal R. Varian, 
«Circulating Libraries and Video Rental Stores», 
First Monday 2001 (журнал переглянуто в ін- 
тернеті, ця стаття доступна на http://www. 
firstmonday.org/issues/ issue6_5/roehl/#ro).

8. Див.: «The Library Company», www. 
ushistory.org (переглянуто 9.25.06).

9. Див.: «A Brief History and Description», 
www.bpl.org (веб-сайт Бостонської публіч
ної бібліотеки, переглянуто 5.18.05).

ю.Див.: Georges. Bobiński, «Historyof 
the Carnegie Libraries», www.car-negie- 
libraries.org (переглянуто 5.18.05).

n. Див.: «1997 Economic Census: Retail Trade», www. 
census.gov (переглянуто 5.18.05). 317 мільярдів 
дол. на видавничу справу 4.2 мільярда дол. були 
витрачені на книжки для масового читача, тоді 
як приблизно 8 мільярдів дол. — на професійні 
й освітні книжки. Якщо колекції муніципаль
них бібліотек складаються головним чином 
з книжок, розрахованих на масового читача, то 
бібліотечні витрати, здається, становлять зна
чну частину національних витрат на книжки 
для масового читача (приблизно одну шосту).

12. Див.: «Store Locator», www.bordersstores. 
com, і «Store Locator», storelocator. 
barnesandnoble.com (переглянуто 5.12.05).

13. Представник штату Mark Buesgens, «News Release: 
Buesgens Introduces Legislation to End Government 
Monopolies of Alcohol Sales», May 26, 2005. Див.: 
www.house.leg.state.mn.us (переглянуто 7.15.05).
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14. T. W. Budig, «Capitol Notebook: State Auditor 
Awada Expresses Concern over Liquor Store 
Monies», ECM Capitol Reporter, June 4, 2003, www. 
hometownsource.com (переглянуто 7.15.05).

15. Другий момент—це те, що люди можуть недооці
нити вигоди свого доступу до книжок. Адже виграє 
не тільки читач, що отримує розваги і знання, бо 
виграє і решта людей, якщо читач має кращу під
готовку, щоб досягти успіху в школі та суспільстві. 
«Бібліотеки запобігають безробіттю (постачаючи 
інформацію для освіти й готовності до праці) й до
помагають долати безробіття, яке часто призводить 
до злочинності, вживання наркотиків і неспокою
в житлових кварталах». Див.: «State Legislative Issues», 
www.libraryfriends.info (переглянуто 8.2.06). Одне 
слово, використання бібліотеки створює те, що еко
номісти називають позитивним зовнішнім ефек
том. Це одна зі стандартних причин, чому ринки, 
як думають, зазнають невдачі. Я не скористався цим 
аргументом у книжці, бо моя мета полягає в поясненні 
деяких особливостей функціонування ринків у си
туаціях, де вони, як загалом вважають, працюють.
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Поштові послуги 50, 194,198, 
209-210,256

Приватизація 51, 211, 239 
Придбання за найвигіднішою 

ціною 36
Програма вдосконалення 

аеропортів («АІР») 191,194

Програма розвитку првітряного 
обслуговування малих 
громад (SCASDPP) 191-192

Продавці 18-20, 23, 25-26, 34, 
37-40,43-45, 58, 76, 104, 
172, 178, 188, 220,236, 243

Промислова революція 171 
Пропорційне представництво 2

Радіо 3-5, 10, 12,59,73, 78, 
80-82, 88, 92, 109, 112, 
114-115, 120-122, 124, 
140, 148, 152, 172-173, 186, 
195-198, 200-201, 233, 237, 
244, 247,253

Радіомовні ЗМІ 3, 61, 65, 80, 186, 
203,233,237, 244

Раса 22, 65, 72, 93-94, 98-99, 
134,226-227,248

Регіональні літаки 175,197 
Регулювання квартирної або 

орендної плати 40, 221
Рекламодавці б, 61,111
Релігійні програми 3, 62, 67, 

136-137
Ресторани, традиційні 93, 96, 97, 

98, 102
Ресторанна галузь 87, 93,100, 

240, 248
Ринки ЗМІ 59-60, 86, 87, 125
Ринок нерухомості 45
Ринок одягу 83
Робоча сила 19, 33, 152-153, 

171,221
Розваги 3, 107, 136, 140, 172, 257 
Роздрібний продаж 104-105, 

140, 172, 177-178, 210, 
212-213,215,221-224,228, 
231

Розподіл vii, іх, 2-3, 9,11-12, 22, 
24,26,31,47,50-52,70,73, 
75, 105-106, 181, 185, 199, 
229-230,233,238, 241,245, 
250,252,256
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c
Світова організація торгівлі 155 
Сегрегація 9,104-105, 234, 235 
«Сирітські» хвороби 56 
Сировина 20,41
Сільські комунальні послуги 

(RUS) 204
Солоу Роберт 171 
Сонна хвороба 56,83 
Спиртні напої 212-213, 221, 

223-225,229-230, 233
Споживачі viii, х, 3-4, 6, 8-12, 

18-20,22-25,27,30,32,40, 
51,59,60,63,73, 76-77,79, 
82-83,86,88-89, 92,95, 
98, 102-105, 124-125, 130, 
135-138, 141, 143, 147-149, 
153-155, 158-161,166-157, 
172, 178-179, 188, 190, 193, 
195-196,203, 209,213, 
232-235, 238, 242-243, 249; 

див. також Покупці 
Сполучені Штати (США) 3, 7-8, 

12,42,46, 50, 56,66, 73-74, 
83, 88,96,98-99,107, 109, 
113-114, 133-134, 140, 
149-150, 156, 158-159, 162, 
167, 171, 173, 178, 185-186, 
188, 190, 194, 196 

Справедливість 47, 49-50, 207, 
244

Стать х, 65, 67, 70, 86, 247,249 
Субсидії 40, 156-157, 174, 185, 

187-188, 191-199, 202-206, 
214, 232

Супутниковетелебачення 135, 
137-140, 143, 173

Суспільний товар 41
Суспільні вигоди 35, 38, 41, 214, 

220
Суспільні справи 10,108 
Суспільні станції 197-200

Текстильна промисловість 169- 
170

Телебачення 49, 59-60, 88, 108, 
111, 114, 134-139, 143, 173, 
195, 232

Телешоу 48
Телекомунікації 202, 204-206, 

233, 237
Телефонне обслуговування 172, 

174, 186-187, 202-204
Теорія виробника 41 
Теорія споживача 40
Технологія 11, 35, 59, 141, 171— 

172, 174-175, 177, 179-182, 
205,231

Товари viii, X, 3-7, 9-12,17-18, 
20-27, 29-47, 49-51, 57-61, 
65, 72-76, 78-79,81,83, 
85-89, 92-93,98, 103-108, 
124-125, 129-132, 139, 141, 
143, 145-162, 164, 166-167, 
169-172, 177-182, 185, 
188-189, 202,205-206, 
210-214, 220-221, 223, 226,
228- 230, 232-238, 242-245, 
251-252,256

Торгівля 11-12, 129-132, 143, 
147, 155, 158-160, 162, 164, 
168-170, 177,210,212,232, 
234,252

У
Управління загального 

обслуговування 203
Уряд vii, 2-3, 12, 40,42,45, 50- 

52, 142, 180, 185, 188, 191, 
195, 197,201,205,210-211, 
213-214,216,223-225,
229- 230, 232-233, 239-241, 
244-245

Ф
Фарго, Північна Дакота 145, 148, 

163,190
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Покажчик

Фармацевтичні компанії 55-57, 
180

Фармацевтичні препарати 12,17, 
73,82,87, 170, 176, 202,231; 

див. також Ліки за рецептом 
Федеральна Комісія зв'язку 

(FCC) 134,201,203,255
Феномен «хто кому сприяє» 4-5, 

10, 22, 24, 37, 58-60, 70, 73, 
80-81,86-87,89, 103-105, 
108, 129, 147, 154, 185, 190, 
232,234-235

Фергюс-Фоллс, штат
Міннесота 145-146, 150, 177 

Філадельфія 62, 77, 85, 140, 209, 
211,215,217,247,256

Форд Генрі 171-172 
Франклін Бенджамін 215 
Франція 131, 156-157, 160, 188 
Фрідман Мільтон vii-ix, 2, 26, 

45-46, 82, 226, 241, 244

X
Хегел Чак, сенатор 185

Ц
Цифрова нерівність 141, 255 
Ціноутворення 34, 242

Ч
Чикаго 77,175, 209-210 
Чужа більшість 156,158, 

169-170

Я
Якока Лі 172
Японія 149, 159, 162

A-W
«Arbitron» 66
«Black Entertainment Television» 

(«BET») 136
«CNN» (кабельна мережа 

новин) 140,181

«Consumer Reports» 17, 94, 97,
249

«СРВ» 197, 256
«CPS» 115, 117, 121
«Dayjet» 176
«DirectTV» 136
«EAS»255
«Editor and Publisher maga

zine» 75, 247
«Essential Air Service» 191, 

254-255
«Galavision» 137
«General Motors» 172
«Inquirerer» 150
«Journal-Times» (Расін, штат 

Вісконсін) 75
«Miami Herald» 76,152 
«MSNBC» 140
«New Haven Register» 165-166, 

253
«New York Times» 55, 59, 150, 

160, 162, 164-167, 175, 181, 
246-247, 251, 253-256

«Nielsen», компанія 134 
«Northwest Telephone Cooperative 

Association» 203
«Nuevo Herald» 76, 113,152 
«Radio & Records magazine» 68, 

247
«SATSAir» 176
«Scarborough Research» 93,

96-97, 249
«SCASDPP» 191, 193
«Sears catalog» 130,139,177, 

251,254
«Star Tribune» (Міннеаполіс) 146 
«Telemundo» 113-114, 250 
«Univision» 113-114,
«UPS»209-210, 256
«Wal-Mart 78,179,251,254
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