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ბაზრები და მარგინალიზმი

საკითხი მოსაფიქრებლად: წინამდებარე დოკუმენტის კითხვისას,

განსაზღვრეთ, როგორ იღებენ ფირმები მაქსიმალურ მოგებას და შედეგებს,

ზღვრული სარგებლის და ზღვრული დანახარჯების გათანაბრების გზით.

ცხოვრებაში წარმატების მისაღწევად, თქვენ უნდა „გაათანაბროთ
ზღვრული სარგებელი და ზღვრული დანახარჯები“, რაც იმას ნიშნავს, რომ დრო
ისე უნდა გადაანაწილოთ სხვადასხვა აქტივობებზე, რომ დროის ზღვრული
ღირებულება ყველა აქტივობაში თანაბარი იყოს. ზღვრული სარგებლის და
ზღვრული დანახარჯების გათანაბრება ასევე მნიშვნელოვანია ზოგადი
ეკონომიკის წარმატებისთვის. იმის გამო, რომ ინფორმაცია და სტიმულები
საბაზრო ფასებით გადაეცემა, ადამიანებს და კომპანიებს, რომლებიც პირად
ინტერესებს ემსახურებიან, ერთმანეთთან თანამშრომლობა უწევთ ისეთი
ფორმით, რომ ხდება ზღვრების მუდმივი გადაადგილება თანასწორობის
მიმართულებით, მთელს ეკონომიკაში. ამ პროცესის განხილვა დამატებით
ინფორმაციას გვაწვდის იმ უპირატესობების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ
ვიღებთ საბაზრო ფასებით მოტივირებული კომუნიკაციიდან და
თანამშრომლობიდან.

ეკონომიკაში მრავალი კომპანია არსებობს, რომელიც უპირატესად
მოგების ზრდაზეა ორიენტირებული. თუმცა ამ კომპანიების მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებები ყველაზე მოქმედებს. მაგალითად, რაც უფრო მეტს
აწარმოებს ერთი კონკრეტული კომპანია, მით უფრო მწირი რესურსების
გამოყენება უწევს მას და სხვა კომპანიებსაც ნაკლების წარმოება შეუძლიათ.

იდეალურ შემთხვევაში, თითოეული კომპანია წარმოების იმ მოცულობას
ირჩევს, რომლითაც ეკონომიკის სხვა სექტორებში მინიმალური რაოდენობით
ზარალი მიიღება. ამ იდეალური მდგომარეობის მიღწევა საჭიროებს
ინფორმაციის უზარმაზარ რაოდენობას ისეთი პირობების შესახებ, როგორიც
არის ამინდი, რესურსების აღმოჩენა, მტრული დამოკიდებულება ქვეყნებს
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შორის, პროდუქტიული ტექნოლოგიები, კონკრეტული ვითარებები და
მილიონობით მუშაკის, რესურსების მფლობელებისა და მომხმარებლების
სუბიექტური პრიორიტებები.

არცერთ სახელმწიფო უწყებას არ შეუძლია შეიძინოს და მუდმივად
განაახლოს ყველა ამგვარი ინფორმაცია და სათანადად გამოიყენოს ის.

საბედნიეროდ, ამ შინაარსის ინფორმაციის გაზიარება ხდება საბაზრო
ფასებით. ფასები, რომლითაც კომპანიები რესურსებს შეიძენენ, ამ
რესურსების ზღვრულ ღირებულებას ასახავენ, მათი მაქსიმალურად ეფექტური
გამოყენების პირობებში. ამიტომ, როდესაც ყველა კომპანია მოტივირებულია
აირჩიოს რესურსების ისეთი კომბინაცია, რომელიც დადგენილი რაოდენობით
პროდუქტების საწარმოო ხარჯებს შეამცირებს (რაც მოითხოვს გამოყენებული
რესურსების ყოველ ერთ დოლარზე ზღვრული პროდუქტიულობის
გათანაბრებას(1)), ის ასევე ირჩევს კომბინაციას, რომელიც აწარმოებს ამგვარ
პროდუქტებს მინიმალური ხარჯით მთელი ეკონომიკის მასშტაბით. ზღვრული
სარგებლის და ზღვრული დანახარჯების ტოლობა მოიცავს კოორდინირების
განსაკუთრებულ დონეს, რა დროსაც ყველა კომპანია ითვალისწინებს სხვა
საწარმოების რესურსების ღირებულებას.

პროდუქცია და ზღვრული პრინციპით
განხორციელებული ცვლილებები

ჩვენი შეზღუდული რესურსების მაქსიმალურად ოპტიმალური
გამოყენებისთვის არ არის საკმარისი, რომ ყველა საწარმოს მინიმუმამდე
დაჰყავდეს თავისი პროდუქციის წარმოების დანაკარგი. თითოეულ კომპანიას
შეუძლია თავისი პროდუქცია აწარმოოს მინიმალური ხარჯის გაწევით,

როდესაც სხვა ფირმების მიერ წარმოებული პროდუქცია ძალიან ხარჯიანი
იქნება. მაგალითად, ყოველდღიურად შეგვიძლია ვაწარმოოთ ათობით
ერთჯერადი პამპერსი ყველა ამერიკელისთვის, ყველაზე მეტად
რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიების გამოყენებით. აშკარაა, რომ მეტისმეტად
ბევრ ერთჯერადი გამოყენების პამპერსს მივიღებთ, რადგან მათი ზღვრული
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დანახარჯები (თუნდაც მაქსიმალურად იაფი) მათ ზღვრულ ღირებულებაზე
ბევრად მაღალი იქნება, ე.ი. კიდევ ერთი პამპერსის წარმოებით გამოწვეული
ხარჯი, თავად პამპერსის ღირებულებას აღემატება. ყველა იმ საქონლის
კომბინაციის წარმოება, რომელიც გამოყენებული რესურსებისთვის უფრო
მაღალ ღირებულებას ქმნის, საჭიროებს არა მხოლოდ იმას, რომ თითოეული
საქონელი მინიმალური ხარჯით იქნას წარმოებული, არამედ იმასაც, რომ მისი
წარმოება განხორციელდეს იმ წერტილამდე, სადაც მისი ზღვრული
ღირებულება მის ზღვრულ ხარჯს უტოლდება.

ზღვრულ სიდიდეებთან დაკავშირებული ამგვარი პირობები იმას
წარმოქმნიან, რომ ყველა კომპანიის გამოშვების მთლიან მოცულობას
განსაკუთრებული ღირებულება ექნება. საბაზრო ღირებულებაზე მარტივი
რეაგირებით, თითოეულ კომპანიას ეძლევა წვდომა ყველა საჭირო
ინფორმაციაზე. კომპანიის პროდუქტის ფასი ასახავს მის ზღვრულ
ღირებულებას, ხოლო რესურსების ღირებულება განსაზღვრავს საწარმოს
ზღვრული წარმოების დანახარჯებს. ინფორმაცია, რომელსაც იყენებენ
მაქსიმალური რაოდენობით მოგებაზე ორიენტირებული კომპანიები, იწვევს
გამოშვების ისეთ კომბინაციას, რომელიც მაქსიმალურ ღირებულებას ქმნის.

ყველა კომპანია მოგებას ზრდის პროდუქციის გაფართოებით, იმ ფასთან
ერთად, რომელსაც ის იღებს იმის გამო, რომ მისი პროდუქტი მის ზღვრულ
დანახარჯებს (ღირებულების დაკარგვა სხვა ფირმების წარმოების
მოცულობების შემცირების გამო) აღემატება.(2) ამიტომ, როდესაც ყველა
საწარმო აწარმოებს პროდუქციას, რომლის ფასი ზღვრულ ღირებულებას
უტოლდება, ყველა კომპანია მის საკუთარ მოგებას მაქსიმალურ დონემდე
ზრდის და წარმოებული საქონლის კომბინაციის ღირებულებაც მაქსიმალურად
იმატებს. იმის გამო, რომ წარმოებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების
მიღება ხდება საბაზრო ფასების გათვალისწინებით, ეს გადაწყვეტილებები
ზღვრულ პრინციპს ექვემდებარებიან ყველა ფირმისთვის და ამიტომ
შეუძლებელი ხდება რამდენიმე ფირმის პროდუქციის გაფართოებით
წარმოებული საქონლის კომბინაციის ღირებულების გაზრდა და სხვების მიერ
წარმოებული პროდუქციის შემცირება.
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თავისუფლება დიდი უპირატესობაა
ვისაუბრეთ „სრულყოფილების“ დონეზე, რომელიც არასოდეს მიიღწევა

რეალურ სამყაროში. შესაბამისი ზღვრები არასოდეს აღწევენ სრულ ბალანსს,

იმიტომ რომ არსებობს დიდი რაოდენობით პრეფერენციები, ვითარებები და
ტექნოლოგიები, რომლებიც მოქმედებენ მუდმივად ცვალებად შემავალ და
გამომავალ რესურსებზე. საბაზრო ფასების მუდმივი ცვლილება ქმნის
ინფორმაციას ახალი პირობების შესახებ და ქცევას, რომელიც ზღვრებს
თანასწორობისკენ უბიძგებს. ეს ამცირებს ხარჯს და ზრდის წარმოებული
პროდუქტის ღირებულებას. ბაზრის ამგვარი ცვლილებები ბევრად უკეთეს
საქმეს აკეთებს ეკონომიკური გადაწყვეტილებების ღირებულების
მაქსიმალურად გაზრდის გზით, რითაც გადაწყვეტილებების მიმღებებს
ეძლევათ შესაძლებლობა ხელისუფლების მოხელეების ჯგუფზე უკეთესად
მოახდინონ სხვებზე რეაგირება.

თუმცა ბაზრის უდიდესი უპირატესობა აქ მიღებული თავისუფლებაა.

ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარ ინტერესებს ემსახურონ იმის ნაცვლად, რომ
ფართო კატეგორიებად დაქსაქსულებს ხელისუფლებები მართავდნენ და
იღებდნენ მითითებებს იმის თაოიბაზე, თუ როგორ უნდა ჩამოუყალიბდეთ
ხედვა ზოგადი სარგებლის შესახებ. მაგალითად, საწარმომ შესაძლოა ვერ
მოახდინოს მოგების მაქსიმალურ დონემდე გაზრდა, რადგან მფლობელს
სურვილი აქვს დაასაქმოს არასახარბიელო მდგომარეობაში მყოფი
ახალგაზრდები და გარკვეული დრო მიუძღვნას მოხალისეობრივ სამუშაოს. ან
თანამშრომელმა შეიძლება უარი თქვას ყველაზე მაღალი შემოსავლის მქონე
სამსახურზე იმის გამო, რომ არ სურს ავადმყოფი მშობლის გამო სხვაგან
გადასახლება. ადამიანები ამ ტიპის გადაწყვეტილებას ყოველდღიურად
იღებენ და მათ მიერ ასახული ღირებულებები არასოდეს გაზიარდება
პოლიტიკურ პროცესებში და ასევე არ მოხდება მათზე სათანადო რეაგირება
პოლიტიკური უწყებების მიერ. თუმცა ადამიანებს შეუძლიათ თავისი
ღირებულებების და მოსაზრებების გაზიარება მათ მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების საბაზრო ფასებზე ზემოქმედების გზით. და როდესაც
ადამიანები ასე იქცევიან, ისინი შეიძლება დარწმუნებული იყვნენ იმაში, რომ
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სხვები ამ მოსაზრებებს საკუთარ გადაწყვეტილებებში გაითვალისწინებენ.

ამის შედეგია ურთიერთშეთანხმების და კოორდინაციის მოდელი, რომელიც
ქმნის ბევრად მეტ სიმდიდრეს და შესაძლებლობას, ვიდრე ოდესმე
მიიღწეოდა ცენტრალიზებული მართვით.

დასკვნითი შეკითხვა: რომელი უფრო უკეთეს სამუშაოს ასრულებს
პროდუქციის და ღირებულების მაქსიმალურად გასაზრდელად, მთავრობა, თუ
კომპანია? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

1. მაგალითად, თუ ზღვრული პროდუქტიულობა მოხმარებული X რესურსის 1 დოლარზე 2-ს უტოლდება,

მოხმარებული Y რესურსის ზღვრული პროდუქტიულობა 1 დოლარზე მხოლოდ 1-ს უდრის. საწარმოს

შეუძლია გაზარდოს X რესურსის გამოყენება 1 დოლარით (გამოშვებული პროდუქციის 2 ერთეულით

გაზრდის გზით), შეამციროს Y რესურსის გამოყენება 2 დოლარით (გამოშვებული პროდუქტის 2

ერთეულით შემცირების გზით), და შესაბამისად შეინარჩუნოს გამოშვებული პროდუქციის იგივე

მოცულობა 1 დოლარით ნაკლები ღირებულებით. ↩ 

2. ეს განცხადება უნდა განისაზღვროს შემდეგი დათქმით იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია მონოპოლისტია

ფასისა და ზღვრული შემოსავლის ერთმანეთისგან გამიჯვნის გამო, ყველა მიკროეკონომიკური თეორიის

შესაბამისად. თუმცა, მთავრობის მიერ დამტკიცებამდე, მონოპოლიის ამგვარ „გადახრას“ შესაძლოა არც

კი ჰქონდეს ნეგატიური შედეგები გრძელვადიან პერსპექტივაში. სინამდვილეში, დინამიკური

ეკონომიკის ეფექტურობა იზრდება მაშინ, როდესაც კომპანიებს შეუძლიათ მიისწრაფოდენ და დროებით

მიაღწიონ კიდეც „მონოპოლიურ“ ძალაუფლებას. ↩ 

საავტორო უფლება დუაიტ ლის ნაშრომზე „ბაზრები და მარგინალიზმი“ ეკუთვნის „ეკონომიკური

განათლების ფონდს“, საერთაშორისო ლიცენზიის „Creative Commons Attribution“ 4.0 საფუძველზე.

https://fee.org/
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