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Շ�կաներ և մարժինալիզմ

Հարց մտորել� համար. այս նյ�թն ընթերցելիս որոշեք՝ ինչպես են

կազմակերպ�թյ�ններն առավելագ�յնի հասցն�մ իրենց

արտադրողական�թյ�նը և արժեքը՝ հավասարեցնելով դրանց սահմանային

ծախսերն � օգ�տները:

Անձնական կյանք�մ լավագ�յն արդյ�նքի հասնել� համար պետք է

«հավասարեցնեք սահմանային ծախսերն � օգ�տները», որը նշանակ�մ է,

որ ձեր ժամանակը պետք է բաշխեք տարբեր գործող�թյ�նների միջև

այնպես, որ ժամանակի սահմանային արժեքը յ�րաքանչյ�ր գործող�թյան

դեպք�մ ն�յնը լինի: Սահմանային ծախսերի և օգ�տների հավասարեց�մը

կարևոր է ոչ միայն անհատների գործ�նե�թյան և անձնական կյանքի

շրջանակներ�մ, այլև խիստ կարևոր է ընդհան�ր տնտես�թյան

արդյ�նավետ�թյան համար: Իսկ շ�կայական գների միջոցով փոխանցվող

տեղեկ�թյան և խթանների շնորհիվ մարդիկ և կազմակերպ�թյ�ններն

իրենց մասնավոր կարիքները հոգալ� համար համագործակց�մ են այնպես,

որ ընդհան�ր տնտես�թյան մեջ սահմանային ծախսերն � օգ�տները

մշտապես հավասար�թյան են ձգտ�մ: Այս գործընթացի քննարկ�մը

լրաց�ցիչ պարզաբան�մ է տալիս շ�կայական գներից բխող

հաղորդակցման � համագործակց�թյան առավել�թյ�նների վերաբերյալ,

որոնցից օգտվ�մ ենք բոլորս:

Տնտես�թյ�ն�մ գործ�մ են բազմաթիվ կազմակերպ�թյ�ններ,

որոնցից յ�րաքանչյ�րի առաջնահերթ խնդիրը շահ�յթներն ավելացնելն է:

Սակայն այս կազմակերպ�թյ�նների կայացրած որոշ�մներն ազդ�մ են

մյ�ս բոլոր կազմակերպ�թյ�նների վրա: Օրինակ՝ որքան ավելի շատ է

արտադր�մ կազմակերպ�թյ�նը, այնքան ավելի շատ ռես�րս պետք է

օգտագործի, և այնքան ավելի քիչ կարող են արտադրել մյ�ս

կազմակերպ�թյ�նները: Կատարյալ տարբերակն այն կլիներ, որ

Հեղինակ՝ Դ�այթ Լի
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յ�րաքանչյ�ր կազմակերպ�թյ�ն արտադրեր այնքան, որքան ցանկանար, և

այնպես, որ նվազագ�յնի հասցներ տնտես�թյան մյ�ս ոլորտների

«զոհաբերած» արժեքը: Այդպիսի իդեալական արդյ�նքի հասնել� համար

եղանակային պայմանների, ռես�րսների հայտնաբեր�մների, երկրների

միջև առկա թշնամական գործող�թյ�նների, արդյ�նավետ

տեխնոլոգիաների, հատ�կ հանգամանքների և միլիոնավոր աշխատողների,

ռես�րսների սեփականատերերի � սպառողների ս�բյեկտիվ

նախընտր�թյ�նների վերաբերյալ հսկայական տեղեկ�թյ�ն է անհրաժեշտ:

Դժվար թե որևէ պետական մարմին երբևէ կարողանար ձեռք բերել �

մշտապես թարմացնել և ճիշտ օգտագործել այս ամբողջ տեղեկ�թյ�նը:

Բարեբախտաբար, այս տեղեկ�թյ�նը փոխանցվ�մ է շ�կայական գների

միջոցով. կազմակերպ�թյ�նների կողմից արտադր�թյան գործոնների

դիմաց վճարված գներն արտացոլ�մ են այդ գործոնների լավագ�յն

այլընտրանքային գործած�թյան սահմանային արժեքը: Հետևաբար, երբ

յ�րաքանչյ�ր կազմակերպ�թյ�ն ձգտ�մ է ընտրել ռես�րսների այնպիսի

կոմբինացիա, որը նվազագ�յնի կհասցնի տվյալ քանակի արտադրանք

արտադրել� իր ծախսերը (որի համար պահանջվ�մ է սահմանային

արտադրողական�թյ�նը հավասարեցնել ներդրված բոլոր ռես�րսների

դոլարային արժեքին(1)), այն նաև ընտր�մ է ռես�րսների այնպիսի

համակց�մ, որը թ�յլ կտա այդ արտադրանքը թողարկել՝ տնտես�թյան այլ

ոլորտներ�մ արժեքի նվազագ�յն կորստով: Սահմանային ծախսերի և

օգ�տների այս հավասարեց�մը համաձայնեցման տպավորիչ ծավալ է

արտացոլ�մ, որի դեպք�մ յ�րաքանչյ�ր կազմակերպ�թյ�ն զգայ�ն է այլ

կազմակերպ�թյ�ններին հասանելի ռես�րսների արժեքի նկատմամբ:

Արտադրանք և սահմանային
կարգավոր�մներ

Այն�ամենայնիվ, որպեսզի մեր սահմանափակ ռես�րսները

առավելագ�յնս օգտագործենք, բավարար չէ, որ յ�րաքանչյ�ր
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կազմակերպ�թյ�ն նվազեցնի իր արտադրանքի արտադրական

կոր�ստները (ծախսը): Յ�րաքանչյ�ր կազմակերպ�թյ�ն կարող էր իր

արտադրանքն արտադրել նվազագ�յն ծախսերով, եթե բոլոր

կազմակերպ�թյ�նների համատեղ արտադրանքը չափազանց ծախսատար

լիներ: Օրինակ՝ մենք կկարողանայինք յ�րաքանչյ�ր ամերիկաց� համար

օրական արտադրել մեկանգամյա օգտագործման տասնյակ անձեռոցիկներ՝

համակցելով նվազագ�յն արժեքով արտադրական ռես�րսները:

Ակնհայտորեն, այդպես չափազանց շատ մեկանգամյա օգտագործման

անձեռոցիկ է ստացվ�մ, քանի որ անձեռոցիկների սահմանային ծախսերը

(եթե անգամ հնարավորինս ցածր են) շատ ավելի բարձր կլինեին, քան նրանց

սահմանային արժեքն է, այսինքն՝ ևս մեկ անձեռոցիկ արտադրել� համար

զոհաբերված արժեքն ավելի մեծ է, քան անձեռոցիկի արժեքը: Օգտագործվող

ռես�րսների ամենամեծ արժեքն ապահովող բոլոր ապրանքների

կոմբինացիան արտադրել� համար ոչ միայն պահանջվ�մ է, որ

յ�րաքանչյ�ր ապրանք արտադրվի նվազագ�յն արժեքով, այլև՝ որ

յ�րաքանչյ�ր ապրանք արտադրվի միայն այն քանակով, որի դեպք�մ

սահմանային արժեքը հավասար է սահմանային ծախսին:

Այստեղ ևս, սահմանային ծախսի հավասարեց�մը սահմանային

օգ�տին ստեղծ�մ է ապրանքների ամենաարժեքավոր համակց�մը բոլոր

կազմակերպ�թյ�նների համար: Եվ ընդամենը արձագանքելով շ�կայական

գներին՝ յ�րաքանչյ�ր կազմակերպ�թյ�ն ողջ անհրաժեշտ տեղեկ�թյ�նից

օգտվել� հնարավոր�թյ�ն է ստան�մ: Կազմակերպ�թյան ապրանքի գինն

արտացոլ�մ է այդ ապրանքի սահմանային արժեքը, իսկ ներդրված

ռես�րսների գներով որոշվ�մ են կազմակերպ�թյան սահմանային

արտադրական ծախսերը: Օգտվելով այս տեղեկ�թյ�նից՝

կազմակերպ�թյ�նները, որոնք ձգտ�մ են ստանալ որքան հնարավոր է մեծ

շահ�յթ, թողարկ�մ են արտադրանքն այնպիսի համակց�թյամբ, որը

ստեղծ�մ է ամենամեծ արժեքը: Յ�րաքանչյ�ր կազմակերպ�թյ�ն, իր

թողարկվող արտադրանքի քանակն ավելացնելով, մեծացն�մ է իր շահ�յթը,

քանի դեռ այդ ապրանքի վաճառքի գինը մեծ է սահմանային ծախսից (մյ�ս
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կազմակերպ�թյ�նների կողմից արտադրվող քանակների կրճատման

արդյ�նք�մ զոհաբերվող արժեքը):(2) Այդ պատճառով, երբ բոլոր

կազմակերպ�թյ�ններն արտադր�մ են արտադրանքի այն քանակը, որի

դեպք�մ գինը հավասար է սահմանային ծախսին, ապա յ�րաքանչյ�ր

կազմակերպ�թյ�ն առավելագ�յնի է հասցն�մ իր սեփական շահ�յթը, իսկ

արտադրված ապրանքների համակց�թյան արժեքը առավելագ�յնս

մեծան�մ է: Քանի որ արտադրական որոշ�մները կախված են շ�կայական

գներից, բոլոր կազմակերպ�թյ�նների համար այդ որոշ�մները

հավասարեցվ�մ են սահմանային հաշվարկի սկզբ�նքով, և հնարավոր չէ

թողարկվող համակցված արտադրանքի արժեքը մեծացնել՝ որոշ

կազմակերպ�թյ�նների արտադրանքի թողարկման ծավալների մեծացման

և մյ�սների արտադրանքի կրճատման հաշվին:

Ազատ�թյ�նը մեծ առավել�թյ�ն է

Ես խոսել եմ «կատարել�թյան» մի մակարդակի մասին, որին իրական

աշխարհ�մ հնարավոր չէ հասնել: Համապատասխան սահմանները երբեք

լիարժեք հավասար�թյան չեն հասն�մ, քանի որ ներդրվող ռես�րսների և

թողարկվող արտադրանքի արժեքի վրա ազդող նախասիր�թյ�նների,

հանգամանքների � տեխնոլոգիաների անթիվ-անհամար բազմ�թյ�նն

անընդհատ փոփոխվ�մ է: Սակայն շ�կայական գները անընդհատ

փոփոխվ�մ են՝ տեղեկ�թյ�ն տրամադրելով նոր պայմանների մասին և

սահմանները հավասար�թյան մղող վարքագիծը պարգևատրելով: Դա

նվազեցն�մ է արտադրանքի ծախսը և մեծացն�մ արժեքը: Շ�կայական այս

կարգավոր�մները, բոլոր որոշ�մ կայացնողներին մյ�սների նկատմամբ

զգայ�ն պահելով և այդպիսով տնտեսական որոշ�մների արժեքը

մեծացնելով, կատար�մ են շատ ավելի մեծ աշխատանք, քան երբևէ

կկարողանար կատարել պետական պլանավորողների որևէ խ�մբ:

Սակայն շ�կայի ամենամեծ առավել�թյ�նն այն է, որ այն

ազատ�թյ�ն է տալիս: Մարդիկ կարող են հետամ�տ լինել իրենց սեփական
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արժեքներին � մտածել իրենց սեփական խնդիրները լ�ծել� մասին. ոչ մի

կառ�յց չի կարող նրանց դասակարգել ըստ ընդհան�ր կատեգորիաների �

ասել, թե ինչպես պետք է իրենց պահեն՝ համընդհան�ր բարեկեց�թյ�ն

ապահովող որևէ գաղափար առաջ տանել� համար: Օրինակ՝

կազմակերպ�թյ�նը կարող է չձգտել շահ�յթի ավելացման, քանի որ

սեփականատերը ցանկան�մ է աշխատանքի ընդ�նել հաշմանդամ�թյ�ն

�նեցող երիտասարդների կամ ժամանակ հատկացնել կամավորական

աշխատանքների: Կամ աշխատողը կարող է հրաժարվել ամենաբարձր

վճարվող աշխատանքից, քանի որ չի �զ�մ իր հիվանդ ծնողից հեռ� լինել:

Մարդիկ ամեն օր նման որոշ�մներ են կայացն�մ, և դրանց�մ արտացոլված

արժեքները երբեք չեն կարող փոխանցվել քաղաքական գործընթացների

միջոցով և քաղաքական իշխան�թյ�նների պատշաճ արձագանքին

արժանանալ: Սակայն նրանք կարող են տարածել իրենց արժեքներն �

մտահոգ�թյ�նները՝ իրենց որոշ�մների միջոցով ազդելով շ�կայական

գների վրա: Եվ այդպես մարդիկ կարող են վստահ լինել, որ �րիշները հաշվի

կառնեն այդ մտահոգ�թյ�ններն իրենց սեփական որոշ�մներ�մ:

Արդյ�նք�մ փոխադարձ կարգավորման � համակարգման մի մոդել

կձևավորվի, որը ստեղծ�մ է ավելի շատ հարստ�թյ�ն և

հնարավոր�թյ�ններ, քան երբևէ կարելի կլիներ ձեռք բերել կենտրոնացված

կառավարման դեպք�մ:

Ամփոփիչ հարց. ո՞վ է ավելի լավ կարողան�մ առավելագ�յնի հասցնել

արտադրական ծավալները և արժեքը՝ իշխան�թյ�ննե՞րը, թե՞

կազմակերպ�թյ�նները: Մեկնաբանե՛ք:

1. Օրինակ՝ եթե X ռես�րսի համար ծախսվող 1 դոլարի սահմանային արտադրողական�թյ�նը 2 է, իսկ

Y ռես�րսի համար ծախսվող 1 դոլարինը՝ ընդամենը 1, ապա կազմակերպ�թյ�նը կարող է ավելացնել

X ռես�րսի օգտագործ�մը 1 դոլարով (ավելացնելով արտադրանքը 2 միավորով) և կրճատել Y

ռես�րսի օգտագործ�մը 2 դոլարով (կրճատելով արտադրանքը 2 միավորով)՝ այդպիսով պահպանելով

արտադրանքի ծավալը 1 դոլար ավելի քիչ արժեքով: ↩ 
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2. Այս պնդ�մը պետք է վերապահ�մով հասկանալ այն դեպք�մ, եթե կազմակերպ�թյ�նը

մենաշնորհատեր է, քանի որ գինը և սահմանային հաս�յթը բաժանվ�մ են, ինչպես բացատրվ�մ է

միկրոտնտեսագիտ�թյան ցանկացած տեքստ�մ: Սակայն կառավար�թյան միջամտ�թյան

բացակայ�թյան պայմաններ�մ մենաշնորհի այս «խեղաթյ�ր�մը» երկարաժամկետ կտրվածքով

ավելի շատ դրական ազդեց�թյ�ն է �նեն�մ: Իսկապես, տնտես�թյան դինամիկ

արդյ�նավետ�թյ�նը մեծան�մ է, երբ կազմակերպ�թյ�նները կարողան�մ են ձգտել և

ժամանակավորապես հասնել «մենաշնորհային» դիրքի: ↩ 

Դ�այթ Լիի «Շ�կաներ և մարժինալիզմ» հոդվածը տրամադրել է Տնտեսագիտական կրթ�թյան

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

https://fee.org/
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