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Ստեղծել աշխատատեղեր, թե՞
հարստ�թյ�ն

Հարց մտորել� համար. արդյո՞ք պետ�թյ�նը պետք է ռազմաբազաներ և

մայր�ղիներ կառ�ցի, որպեսզի աշխատատեղեր ստեղծի:

Պետական քաղաքական�թյ�նները սովորաբար գնահատվ�մ են այն

տեսանկյ�նից, թե քանի աշխատատեղ են դրանք ստեղծ�մ: Ներմ�ծ�մների

սահմանափակ�մը դիտվ�մ է որպես տեղական աշխատատեղերի

պաշտպան�թյան և ստեղծման միջոց: Հարկային արտոն�թյ�նները և

«սողանցքները» սովորաբար արդարացվ�մ են` որպես գերակայ�թյ�ն

�նեցող ոլորտ�մ զբաղված�թյ�նը մեծացնել� միջոց: Նախագահները

հպարտ�թյամբ են հիշատակ�մ իրենց իշխան�թյան օրոք տնտես�թյան

մեջ ստեղծված աշխատատեղերի քանակը: Ենթադրվ�մ է, որ որքան ավելի

շատ աշխատատեղ է ստեղծվ�մ, այնքան ավելի արդյ�նավետ է աշխատ�մ

կառավար�թյ�նը: Հավանաբար, երբեք չի եղել պետական միջոցներով

իրականացվող որևէ ծրագիր, որի կողմնակիցները չնշեն, որ այն

աշխատատեղեր է ստեղծ�մ: Անգամ որպես պատերազմների դրական կողմ

են դիտարկ�մ աշխատատեղերի ստեղծ�մը:

Ընդհան�ր առմամբ, աշխատատեղերի ստեղծման մեջ ոչ մի վատ բան

չկա: Զբաղված�թյ�նը հարստ�թյ�ն ստեղծել� կարևոր միջոց է մարդկանց

համար: Այդ պատճառով հասկանալի է, որ շեշտը դրվ�մ է աշխատատեղերի

ստեղծման վրա: Բայց մարդիկ արագ մոռան�մ են, որ մեր ցանկ�թյ�նն

իրական�մ ավելի շատ հարստ�թյ�ն ստեղծելն է, իսկ աշխատատեղերն

ընդամենը դրան հասնել� միջոց են: Երբ այդ պարզ հանգամանքը

մոռացվ�մ է, մարդկանց հեշտ�թյամբ մոլորեցն�մ են աշխատատեղերի

ստեղծ�մն ինքնանպատակի հասցնող փաստարկներով: Թեև այդ

փաստարկները կարող են ճշմարտացի հնչել, դրանք օգտագործվ�մ են
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սատարել� համար այնպիսի քաղաքական�թյ�ններ, որոնք ավելի շ�տ

ոչնչացն�մ են հարստ�թյ�նը, քան ստեղծ�մ: Բերեմ բազմաթիվ

օրինակներից մի քանիսը:

Խնդիրն աշխատատեղերի ստեղծ�մը չէ

Տնտեսական գործ�նե�թյան նպատակը մեկն է՝ ստեղծել որքան

հնարավոր է մեծ արժեք՝ օգտագործելով առկա սակավաթիվ ռես�րսները

(այդ թվ�մ՝ մարդկային ջանքերը): Բայց որքան էլ փորձենք ընդլայնել

սակավ�թյան սահմանները, երբեք չենք կարողանա դրանք հաղթահարել:

Սահմանափակ�թյ�նը մեզ միշտ կխանգարի ստանալ մեր �զած բոլոր

բաները: Աշխատանք միշտ ավելի շատ կլինի, քան այդ ամբողջ աշխատանքը

կատարել� հնարավոր�թյ�նները: Այնպես որ, խնդիրը աշխատատեղերի

ստեղծման մեջ չէ: Խնդիրը այնպիսի աշխատատեղեր ստեղծելն է, որոնց

շնորհիվ մարդիկ ամենամեծ արժեքն են ստեղծ�մ: Սա է հենց այն

անհավանական պատմ�թյան իմաստը, որտեղ ինժեները Չինաստան

կատարած այցի ժամանակ հանդիպ�մ է քլ�նգներով � բահերով

ամբարտակ կառ�ցող մարդկանց մի մեծ խմբի: Երբ ինժեները խմբի

ղեկավարին հայտն�մ է, որ աշխատանքը կարելի է մի քանի ամսվա

փոխարեն մի քանի օր�մ ավարտել, եթե բանվորներն աշխատեն

էլեկտրական հողափոր մեքենաներով, ղեկավարը պատասխան�մ է, որ

այդպիսի մեքենան կարող է փակել բազմաթիվ աշխատատեղեր: Ինժեները

պատասխան�մ է. «Օ՛, իսկ ես կարծ�մ էի, որ ձեր նպատակն ամբարտակ

կառ�ցելն է: Եթե ձեր նպատակը շատ աշխատատեղեր ստեղծելն է, ինչո՞ւ ձեր

բանվորներին բահերի փոխարեն գդալ չեք տալիս»:

Ինչպես աս�մ եմ Ջորջիայի համալսարանի իմ �սանողներին, ես

աշխատանքի կընդ�նեմ մեր �սանողական քաղաք Աթենսի բոլոր

մարդկանց, եթե միայն նրանք ինձ համար աշխատեն շատ ցածր

աշխատավարձով, ասենք օրինակ՝ ամիսը հինգ ցենտով: Իսկ

աշխատավարձը մի փոքր ավելի իջեցնել� դեպք�մ ես աշխատանքի
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կընդ�նեմ Ջորջիա նահանգ�մ բնակվող բոլոր մարդկանց: Եթե այդ

աշխատավարձով բանվորներ վարձեի, կարող էի եկամ�տ ստանալ՝ նրանց

հանձնարարելով ամբարտակ կառ�ցել՝ գդալներով զինված: Իհարկե,

�սանողները հասկան�մ են, որ առաջարկս անհեթեթ է, քանի որ այլ

գործատ�ների մոտ աշխատելով՝ նրանք կարող են շատ ավելին վաստակել.

սա ց�յց է տալիս առաջարկիս անհեթեթ�թյան ավելի կարևոր պատճառը.

աշխատատեղերի քանակի վրա կենտրոնանալը ստիպ�մ է անտեսել՝

արդյոք ստեղծվ�մ է արժեք, թե ոչ: Բարձր վարձատրվող աշխատանքի

անցնելով՝ �սանողներս կարող են ավելի մեծ արժեք ստեղծել, քան իմ

առաջարկած աշխատանքով: Բաց աշխատաշ�կայ�մ ձևավորվող

աշխատավարձերի մեծ առավել�թյ�նն այն է, որ դրանք օգն�մ են

մարդկանց գտնել ոչ թե պարզապես աշխատանք, այլ իրենց համար

ամենաարժեքավոր աշխատանքը:

Շ�կայի աշխատավարձերի մեկ այլ առավել�թյ�ն է այն, որ դրանք

գործատ�ներին ստիպ�մ են հաշվի առնել աշխատողներ վարձել�

այլընտրանքային ծախսը, իրենց արժեքը այլընտրանքային

աշխատատեղեր�մ, ինչպես նաև մշտապես փնտրել աշխատատեղերը

կրճատել� ձևեր՝ ստեղծելով ն�յն արժեքն ավելի քիչ աշխատողներով:

Տնտեսական ողջ առաջընթացը ն�յն կամ կատարելագործված

ապրանքներն � ծառայ�թյ�ններն ավելի քիչ աշխատողներով առաջարկել

կարողանալ� արդյ�նք է. այդպիսով որոշ աշխատատեղեր վերան�մ են, և

ազատվ�մ է աշխատ�ժ՝ նոր, ավելի արդյ�նավետ աշխատատեղեր�մ

արտադր�թյ�նը մեծացնել� համար: Կործանարար պետական

քաղաքական�թյ�նների հանդեպ տածած լայնատարած համակրանքը

բարեկեց�թյան աճի այս պատճառը չհասկանալ� հետևանք է:

Ինչպես ավելացնել աշխատատեղերը
դինամիտի օգն�թյամբ

1840-ական թվականներին ֆրանսիացի մի քաղաքական գործիչ



4

լրջորեն պաշտպան�մ էր Փարիզից Իսպանիա տանող երկաթ�ղային գծերը

Բորդոյ�մ պայթեցնել� ծրագիրը, որպեսզի Բորդոյ�մ ավելի շատ

աշխատատեղեր ստեղծվեն: Կստեղծվեր բեռները մի գնացքից մյ�սը

տեղափոխել� անհրաժեշտ�թյ�ն, իսկ �ղևորները կ�նենային հյ�րանոցի

կարիք. այս ամենը կենթադրեր ավելի շատ աշխատատեղ: (Այս առաջարկը

քննարկվել և հերքվել է 19-րդ դարի տնտեսագետ և էսսեագիր Ֆրեդերիկ

Բաստիայի կողմից «Տնտեսագիտական սոֆիզմներ» աշխատ�թյ�ն�մ, էջ 94-

95, որն առկա է Տնտեսագիտական կրթ�թյան հիմնադրամի վեբ-պորտալ�մ):

Այս առաջարկն անգամ ավելի անհեթեթ է, քան մարդկանց ամսական

հինգ ցենտով աշխատանքի ընդ�նել� իմ առաջարկը: Ես գոնե

աշխատողներին կվարձեի որևէ արժեքավոր բան ստեղծել� համար, այլ ոչ

անտեղի պատճառված վնասը մասնակիորեն փոխհատ�ցել� համար:

Ցավոք, անհեթեթ�թյ�նը չի խանգար�մ, որպեսզի տնտեսագիտական

տեսանկյ�նից կործանարար քաղաքական�թյ�ններ առաջարկվեն կամ

իրականացվեն: Աշխատատեղերի ստեղծ�մն օգտագործելով որպես

արդարաց�մ՝ քաղաքական գործիչները սովորաբար ընդ�ն�մ են օրենքներ,

որոնք տվյալ քանակի արժեք ստեղծել� համար ավելի շատ ջանք են

պահանջ�մ:

Ներմ�ծ�մները սահմանափակել� փաստարկներից մեկն այն է, որ դա

տեղական աշխատատեղեր կստեղծի (կամ կպաշտպանի դրանք): Ճիշտ է՝

դա, ինչպես նաև երկաթ�ղագծի մի հատվածի պայթեց�մը, որոշ քանակով

տեղական աշխատատեղեր կստեղծեն: Բայց ինչպես ընդհատվող

երկաթ�ղագիծը, այնպես էլ ներմ�ծման սահմանափակ�մները ավելի

ծախսատար կդարձնեն արժեքավոր ապրանքների ձեռքբեր�մը: Ցանկացած

երկրի համար ապրանքներ ներմ�ծել� միակ պատճառն այն է, որ դա

ապրանքները ձեռք բերել� ամենաէժան տարբերակն է. չէ՞ որ ներմ�ծվող

ապրանքները միջազգային առևտրի միջոցով ձեռք բերել� համար

կպահանջվեն ավելի քիչ աշխատողներ, քան դրանք ինքն�ր�յն արտադրել�

համար: Այսպիսով առևտ�րը նմանվ�մ է տեխնոլոգիական առաջընթացի.

այն ազատ�մ է աշխատ�ժը և հնարավոր�թյ�ն է տալիս, որ աշխատողները
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մեծացնեն սպառման համար առաջարկվող ապրանքների �

ծառայ�թյ�նների արտադր�թյ�նը: Ներմ�ծ�մների սահմանափակ�մը

աշխատատեղեր է ստեղծ�մ այնպես, ինչպես երկաթ�ղագծեր

«պայթեցնելը», գործարաններ «ռմբակոծելը» և աշխատողներին

ժամանակակից հողափոր մեքենաների փոխարեն բահերով զինելը:

Միշտ հիշե՛ք, որ աշխատատեղերի ստեղծ�մը տնտեսական

գործ�նե�թյան վերջնանպատակին հասնել� միջոց է, իսկ այդ նպատակը

հարստ�թյան ստեղծ�մն է:

Աշխատատեղերի ստեղծ�մ պետական
ոլորտ�մ

Քանի որ մարդիկ հակված են աշխատատեղերն ընդ�նել որպես

նպատակ, այլ ոչ միջոց, նրանց հեշտ է մոլորեցնելն � համոզելը, որ

պետական ծրագրերի աջակցեն՝ խոստ�մով, որ աշխատատեղեր

կստեղծվեն: Բոլորս լսել ենք ել�յթներ, որտեղ մարդիկ այդ հիմնավորմամբ

կողմ են արտահայտվ�մ ռազմաբազաների, մայր�ղիների կառ�ցմանը և

բիզնես ոլորտ�մ բնապահպանական կարգավոր�մներին: Ծախսերը

հիմնավորել� համար պետական մարմինները սովորաբար կատար�մ են

օգ�տների � ծախսերի �ս�մնասիր�թյ�ններ, որոնց�մ ստեղծվող

աշխատատեղերը դիտարկվ�մ են որպես օգ�տ: Դա ն�յնն է, թե

ավտոմեքենա գնել� համար բավարար փող վաստակել� համար

աշխատած ժամերը համարենք այդ ավտոմեքենայի օգ�տներից մեկը: Որևէ

պետական ծրագրի շրջանակ�մ աշխատատեղերի ստեղծ�մը համարվ�մ է

տվյալ ծրագրի ծախս՝ այլընտրանքային ծախսը: Պետական ծրագրեր�մ

ընդգրկվող աշխատողները կարող էին ստեղծել արժեք, եթե զբաղվեին մեկ

այլ գործով: Էականն այն չէ՝ պետական ծրագիրն աշխատատեղեր ստեղծ�մ

է, թե ոչ, այլ այն, թե արդյոք այդ աշխատատեղեր�մ զբաղված մարդիկ ավելի

մեծ արժեք են ստեղծ�մ, քան եթե աշխատեին մեկ այլ տեղ: Սա այն հարցն է,

որը պետական ծրագրերի կողմնակիցները չեն �զ�մ բարձրաձայնել: Եթե
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այդպես լիներ, պետական հատված�մ ցածր արտադրողական�թյամբ

աշխատատեղերը շատ ավելի քիչ կլինեին, իսկ բարձր

արտադրողական�թյ�ն ապահովող մասնավոր հատվածի

աշխատատեղերը՝ շատ ավելի շատ:

Ամփոփիչ հարց. բարձր կենսամակարդակ ապահովել� համար ո՞րն է

ավելի կարևոր՝ ստեղծել աշխատատեղե՞ր, թե՞ հարստ�թյ�ն: Ո՞րն է

տարբեր�թյ�նը:

Դ�այթ Լիի «Ստեղծել աշխատատեղեր, թե՞ հարստ�թյ�ն» հոդվածը տրամադրել է Տնտեսագիտական

կրթ�թյան հիմնադրամը` "Creative Commons Attribution 4.0" միջազգային լիցենզիայի հիման վրա:

https://fee.org/

