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განსხვავება სამუშაოების შექმნასა
და სიმდიდრის შექმნას შორის

საკითხი მოსაფიქრებლად: უნდა ააშენოს თუ არა ხელისუფლებამ სამხედრო
ბაზები და ჩქაროსნული გზები სამუშაო ადგილების შესაქმნელად?

სახელმწიფო პოლიტიკები ჩვეულებრივ ფასდება იმის მიხედვით, თუ
რამდენ სამუშაო ადგილს ქმნიან ისინი. იმპორტის შეზღუდვა ადგილობრივი
სამუშაო ადგილების დაცვისა და შექმნის საშუალებად მიიჩნევა.

საგადასახადო პრივილეგიები და სხვა პრეფერენციები ხშირად გამოიყენება
პრივილეგირებულ საქმიანობებში სამუშაო ადგილების გაზრდის
გამართლების საშუალებად. პრეზიდენტებს თავი მოაქვთ მათი
ადმინისტრირების პერიოდში მათ მიერ ეკონომიკაში შექმნილი სამუშაო
ადგილების რაოდენობით. სავარაუდოდ, რაც უფრო მეტი სამუშაო ადგილი
იქმნება, მეტად წარმატებულია საპრეზიდენტო ადმინისტრაცია. ალბათ არც კი
არსებობს სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამა, რომლის მომხრეებს არ
უხსენებიათ რამდენი სამუშაო ადგილი აქვს ამ პროგრამას შექმნილი. ომებიც
კი განიხილება დადებითი მხრიდან, როგორც ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნის შესაძლებლობა.

მთლიანობაში, სამუშაო ადგილების შექმნაში ცუდი არაფერია.

სამსახურში მუშაობა ადამიანების მიერ სიმდიდრის შექმნის მნიშვნელოვანი
საშუალებაა. შესაბამისად გასაგებია რატომ ხდება ყურადღების გამახვილება
სამუშაო ადგილების შექმნაზე. თუმცა ადამიანები ადვილად ივიწყებენ, რომ
ჩვენ სინამდვილეში გვსურს მეტი სიმდიდრის შექმნა, რის საშუალებასაც
სწორედ სამუშაოები ქმნიან. როდესაც ვივიწყებთ ამ ელემენტარულ ფაქტს,

ადამიანები მარტივად ტყუვდებიან არგუმენტებით, რომლებიც ზედმეტად
ბერავენ სამუშაო ადგილების შექმნის მნიშვნელობას. ეს არგუმენტები
შეიძლება საკმაოდ სარწმუნოდ ჟღერდეს მაგრამ სინამდვილეში ისინი

ავტორი: დუაიტ რ. ლი



2

გამოიყენება ისეთი პოლიტიკების მხარდასაჭერად, რომლებიც ანგრევენ
სიმდიდრეს მისი შექმნის ნაცვლად. განვიხილავ სამწუხაროდ საკმაოდ ბევრი
მაგალითიდან რამდენიმეს.
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სამუშაო ადგილების შექმნა პრობლემას არ
წარმოადგენს

ყველა ეკონომიკური საქმიანობის მიზანია შეძლებისდაგვარად ბევრი
პროდუქტის წარმოება შეზღუდული რაოდენობით ხელმისაწვდომი
რესურსებით (მათ შორის ადამიანური რესურსებით). თუმცა, როგორც არ უნდა
ვცდილობდეთ მწირი რესურსების პრობლემის დაძლევას, ეს შეზღუდვები
არასოდეს ქრება. მწირი რესურსების გამო ჩვენ ვერასოდეს მივიღებთ
ყველაფერს, რაც გვსურს. სამუშაო რაოდენობა ყოველთვის აღემატება
სამუშაოს შესრულების მსურველთა რაოდენობას. შესაბამისად, სამუშაო
ადგილების შექმნა პრობლემა არ არის. პრობლემა არის ისეთი სამუშაოების
შექმნა, რომელშიც ადამიანებს მაქსიმალური სარგებელი მოაქვთ. სწორედ ამ
საკითხს ეხება აპოკრიფული ისტორია ჩინეთში მოგზაური ინჟინრის შესახებ,

რომელმაც დაინახა კაშხლის მშენებლობაზე მომუშავე ადამიანების დიდი
ჯგუფი. მუშაკებს ხელში წერაქვები და ნიჩბები ეჭირათ. როდესაც ინჟინერმა
მათ ხელმძღვანელს უთხრა, რომ თუ ის მუშებს მიწის მოტორიზირებული
მთხრელი მოწყობილობით აღჭურავდა, სამუშაო თვეებზე არ გაიწელებოდა და
რამდენიმე დღეში დასრულდებოდა, რაზეც ზედამხედველმა უპასუხა, რომ
ამგვარი მოწყობილობები მრავალ სამუშაო ადგილს გაანადგურებდა. „ოჰ,“

მიუგო ინჟინერმა, „მეგონა, კაშხლის მშენებლობით იყავით დაინტერესებული.

თუ თქვენი ინტერესის საგანი მეტი სამუშაო ადგილის შექმნაა, რატომ არ
დაურიგებთ მუშებს კოვზებს - ნიჩბების ნაცვლად?“

ჯორჯიის უნივერსიტეტში ჩემს სტუდენტებს ვუყვები, რომ მზად ვარ
დავიქირავო ყველა ადამიანი ჩვენი სტუდენტური ქალაქიდან - ათენიდან, თუ
ისინი დაბალი ანაზღაურების სანაცვლოდ იმუშავებენ, მაგალითად თვეში ხუთ
ცენტად. კიდევ უფრო შეამცირეთ ხელფასები და ყველას დავიქირავებ
ჯორჯიის შტატიდან. თუ მე დავასაქმებ ხალხს ანაზღაურების ასეთი
განაკვეთით, მათ კოვზებითაც რომ ააშენონ კაშხალი, მე მაინც მოგებას
მივიღებდი. რა თქმა უნდა, სტუდენტები მიმიხვდნენ, რომ ჩემი შეთავაზება
სულელურია, რადგან მათ შეუძლიათ ბევრად უფრო მეტი ანაზღაურება მიიღონ
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სხვა დამსაქმებლებისგან, რაც გვიჩვენებს კიდევ უფრო მნიშვნელოვან
მიზეზს, ვიდრე ჩემი შეთავაზების სულელურობას, რომ არ შეიძლება მხოლოდ
სამუშაო ადგილების რაოდენობაზე ზრუნვა, ამგვარი სამუშაოებით შექმნილი
ღირებულების იგნორირების გზით. უფრო მაღალანაზღაურებად სამსახურში
მუშაობის დაწყებისას ჩემი სტუდენტები უკეთესი ღირებულების შექმნას
შეძლებენ, ვიდრე ჩემს მიერ შეთავაზებულ სამსახურში. დასაქმების ღია
ბაზრებზე შექმნილი ხელფასების დიდი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს,

რომ ისინი ადამიანებს იზიდავენ არა უბრალოდ სამსახურში, არამედ მათთვის
მაღალი ღირებულების მქონე სამსახურში.

საბაზრო ხელფასების კიდევ ერთი დადებითი მხარე ის არის, რომ ისინი
დამსაქმებელებს აიძულებენ თანამშრომლების დაქირავების ალტერნატიული
ხარჯის, ანუ ალტერნატიულ სამსახურებში მათი ღირებულების
გათვალისწინებას და სამუშაო ადგილების გაუქმების გზების მუდმივ ძიებას,

უფრო ნაკლები რაოდენობით თანამშრომლებით იმავე ღირებულების შექმნის
მიზნით. ყველა სახის ეკონომიკური პროგრესი მომდინარეობს იმავე ან
გაუმჯობესებული საქონლის და მომსახურების წარმოებიდან უფრო ნაკლები
რაოდენობით თანამშრომლებით, ე.ი. რამდენიმე სამუშაო ადგილის გაუქმების
და შრომის გამოთავისუფლების გზით, ახალ და მეტად პროდუქტიულ
სამსახურებში პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით. იმის გამო, რომ ზოგიერთი
მოქალაქე ვერ იგებს კეთილდღეობის გაზრდის ასეთი გზის არსს,

დესტრუქციულ სახელმწიფო პოლიტიკას არ უჭირს მათში მხარდამჭერების
მოძიება.

აფეთქება - მეტი სამუშაო ადგილის შექმნის
ჩვენეული მეთოდი

1840-იან წლებში ფრანგი პოლიტიკოსი სავსებით სერიოზულად ღიად
აფიქსირებდა თავის მხარდაჭერას იმასთან დაკავშირებით, რომ სამუშაო
ადგილების შექმნის მიზნით პარიზიდან ესპანეთში მიმავალი რკინიგზის
ხაზის ბორდოს მონაკვეთი უნდა აფეთქებულიყო. ტვირთი ერთი
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მატარებლიდან მეორეში უნდა გადალაგებულიყო, ხოლო მგზავრებს
გაუჩნდებოდათ სასტუმროში გაჩერების საჭიროება. ყველაფერი ეს მეტ
სამუშაო ადგილს შექმნიდა. (ეს წინადადება განიხილა და გაანადგურა
მეცხრამეტე საუკუნის ეკონომისტმა და ესეისტმა ფრედერიკ ბასტიამ
ნაშრომში „ეკონომიკური სოფიზმები“ (გვ. 94-95), ხელმისაწვდომია
ეკონომიკური განათლების ფონდში).

ეს წინადადება უფრო მეტად აბსურდულია, ვიდრე ჩემს მიერ
ადამიანების თვეში ხუთ ცენტად დაქირავების შეთავაზება. მე
თანამშრომლებს რაღაც ღირებულის შესაქმნელად მაინც დავიქირავებ და არა
ამაოდ მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ აღმოფხვრისთვის. საუბედუროდ,

აბსურდულობა არ აღკვეთს ეკონომიკურად დესტრუქციული პოლიტიკების
შემოთავაზებას და გატარებას. თავის გამართლების საშუალებად სამუშაო
ადგილების შექმნის გამოყენებით პოლიტიკოსები ხშირად იღებენ
კანონმდებლობებს, რომლებიც ზრდიან ღირებულების მოცემული
რაოდენობის წარმოებისთვის საჭირო ძალისხმევას.

იმპორტის შეზღუდვის ერთ-ერთი არგუმენტი სწორედ ადგილობრივი
სამუშაო ადგილების შექმნა ან დაცვაა. მართალია, ამგვარი შეზღუდვები
ადგილობრივად სამუშაო ადგილების შექმნას უწყობენ ხელს, ისევე, როგორც
სარკინიგზო ხაზის აფეთქებისას წარმოიქმნება სამუშაო ადგილები. მაგრამ,

ისევე როგორც სარკინიგზო ხაზის დაზიანება, იმპორტის შეზღუდვა მეტად
ხარჯიანს ხდის ღირებული პროდუქტების მიღებას. ერთადერთი მიზანი იმისა,

რომ ქვეყანას პროდუქტები იმპორტით შემოაქვს ის არის, რომ ეს ამ
პროდუქტების მიღების ყველაზე იაფი საშუალებაა. საერთაშორისო გარიგების
საფუძველზე იმპორტირებული პროდუქტების მიღებას უფრო ნაკლები
მუშახელი სჭირდება, ვიდრე მათ წარმოებას. ამგვარი სავაჭრო გარიგება
ტექნოლოგიურ პროგრესს წააგავს. ის ათავისუფლებს მუშახელს და მათ სხვა
სამომხმარებლო საქონლისა და მომსახურების წარმოებისკენ წარმართავს.

იმპორტის შეზღუდვა სამუშაო ადგილებს იგივე მეთოდით ქმნის, როგორც
რკინიგზის აფეთქების, ქარხნების დაბომბვის და იმის მოთხოვნისას, რომ
მუშებმა ნიჩბები გამოიყენონ მიწის თანამედროვე სათხრელი
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მოწყობილობების ნაცვლად.

ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ სამუშაო ადგილების შექმნა ეკონომიკური
საქმიანობის საბოლოო მიზნის - სიმდიდრის შექმნის - მიღწევის საშუალებაა.

დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა
იმის გამო, რომ ადამიანები სამუშაოს აღიქვამენ როგორც მიზანს და არა

საშუალებას, ისინი ადვილად ტყუვდებიან იმ სახელმწიფო პროგრამებით,

რომლითაც მათ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას პირდებიან. ყველას
შეგვხვედრია ადამიანი, რომელიც საუბრობს სამხედრო ბაზების თუ
ჩქაროსნული გზების მშენებლობის აუცილებლობაზე, ასევე ბიზნესის მართვის
ეკოლოგიურ რეგულაციებზე. ხარჯების გამართლების მიზნით, სახელმწიფო
უწყებები ჩვეულებრივ ატარებენ სარგებლის/ხარჯების კვლევას, რა დროსაც
სამუშაო ადგილების შექმნა სარგებელში გადის. ეს წააგავს თქვენს მიერ
მანქანის, როგორც ავტომობილის ერთ-ერთი სარგებლის საყიდლად საკმარისი
ფულის გამოსამუშავებლად დახარჯული საათების თვლას. სახელმწიფო
პროექტებით შექმნილი სამუშაო ადგილები წარმოადგენს პროექტის ხარჯს:

ალტერნატიულ ხარჯს. სახელმწიფო პროგრამებში დასაქმებულ
თანამშრომლებს შესაძლოა სხვა საქმიანობითაც შეექმნათ რამე ღირებული.

შესაბამისი შეკითხვა ის კი არ იქნება, ქმნიან თუ არა სახელმწიფო
პროგრამები სამუშაო ადგილებს, არამედ ის, ამ სამსახურებში მომუშავე
თანამშრომლები მეტ სიმდიდრეს შექმნიან თუ არა, ვიდრე სხვა სამსახურში
მუშაობისას? ეს სწორედ ის შეკითხვაა, რომლის გაგებაც არ სურთ
ხელისუფლების უფლებადამცველებს. სხვა შემთხვევაში, სახელმწიფოს მიერ
შექმნილი დაბალ-პროდუქტიული სამუშაო ადგილების რაოდენობა
შემცირდებოდა, ხოლო კერძო სექტორში გაიზრდებოდა მაღალ-პროდუქტიული
სამუშაო ადგილები.

დასკვნითი შეკითხვა: თუ გვინდა ცხოვრების მაღალი დონის მიღწევა,

რა უფრო მნიშვნელოვანია - სამუშაო ადგილების შექმნა, თუ სიმდიდრის
შექმნა? რაშია განსხვავება?
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