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Այլընտրանքներ և ծախսեր

Հարց մտորել� համար. կարդալ� ընթացք�մ մտածեք, թե ինչ� է

սահմանափակ�թյ�նը մեզ դրդ�մ, որ ընտր�թյ�ններ կատարենք:

Շ�կաները գործ�մ են` նպաստելով սոցիալական

համագործակց�թյանը: Դրանք մարդկանց տեղեկ�թյ�ն են տրամարդ�մ և

դրդ�մ են հետամ�տ լինել� իրենց սեփական շահերին այնպիսի ձևերով,

որոնք լավագ�յն կերպով հնարավոր�թյ�ններ են ստեղծ�մ այլոց համար:

Տնտեսագիտ�թյան մեջ ես շեշտը դն�մ եմ ընդհան�ր գաղափարի՝ անտառի

վրա, այլ ոչ առանձին ծառերի: Այժմ մի քանի կարևոր հասկաց�թյ�ն

կդիտարկեմ, որոնք էական են մարդկային ողջ գործ�նե�թյ�նը

տնտեսագիտորեն մեկնաբանել� համար: Սկսեմ այլընտրանքային ծախսից:

Սահմանափակ�մներ և
հնարավոր�թյ�ններ

Տնտեսագիտ�թյ�նն անվան�մ են «տխ�ր» գիտ�թյ�ն, քանի որ այն

�ս�մնասիր�մ է խնդիրներից ամենահիմնարարը՝ սահմանափակ�թյան

խնդիրը: Սահմանափակ�թյան հետևանքով մենք բախվ�մ ենք այն տխ�ր

իրական�թյանը, որ ամենը, որ կարող ենք անել, սահմանափակ է: Որքան էլ

արդյ�նավետ լինեն մեր գործող�թյ�նները, երբեք չենք կարող մեր �զածի

չափ ձեռք բերել և վայելել: Միակ բանը, որ կարող ենք անել առանց

սահմանափակման, ավելին ցանկանալն է: Սահմանափակ�թյան

պատճառով ամեն անգամ որևէ բան անել� համար ստիպված ենք մեկ այլ

ցանկալի բան անել�ց հրաժարվել: Այսինքն, մեր կատարած յ�րաքանչյ�ր

քայլ պար�նակ�մ է այլընտրանքային ծախս, և այդ ծախսն արտահայտվ�մ

է զոհաբերված ամենաարժեքավոր այլընտրանքով։

Հեղինակ՝ Դ�այթ Լի
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Սակայն ծախսերի համատարած գոյ�թյ�նը խոս�մ է այն մասին, որ

սահմանափակ�մների տխ�ր իրական�թյ�նը դեռ մետաղադրամի մի

կողմն է միայն՝ ավելի լ�սավոր կողմը: Սակավ�թյան սահմանները ծախսեր

են ստեղծ�մ միայն այլընտրանքների առկայ�թյան դեպք�մ: Հանեք

այլընտրանքների միջև ընտր�թյ�ն կատարել� հնարավոր�թյ�նը, և

այլընտրանքային ծախսեր չեն լինի: Օրինակ՝ եթե ես ստիպված եմ ապրել

որոշակի տան մեջ, կատարել որոշակի աշխատանք, ամ�սնանալ որոշակի

կնոջ հետ և սպառել ապրանքների որոշակի քանակ, ապա սրանք ինձ համար

որևէ այլընտրանքային ծախս չեն առաջացնի: Իսկ ծախսերի դրական կողմը

դրանք ստեղծող հնարավոր�թյ�ններն են: Մեր հնարավոր�թյ�ններն

ավելանալ� հետ միասին մեծան�մ են նաև մեր կատարած ամեն ինչի

ծախսերը:

Թեև մենք ծախսն ընդհան�ր առմամբ դիտարկ�մ ենք որպես մի բան,

որից խ�սափել է պետք, իրական�մ մեզ համար ավելի շահավետ է ապրել մի

տնտես�թյ�ն�մ, որտեղ ստիպված ենք առերեսվել մեր բոլոր

գործող�թյ�նների ծախսերին: Անձամբ ես հնարավոր է՝ ավելի լավ ապրեի,

եթե կարողանայի սպառել ապրանքներն առանց դրանց ծախսերը հաշվի

առնել�, քանի որ այդպես կկարողանայի դրանք �րիշներին փոխանցել:

Սակայն իմ ստացած բոլոր օգ�տները ավելի քան կզրոյացվեին, եթե

�րիշները կարողանային անտեսել իրենց գործող�թյ�նների ծախսերը և

դրանք ինձ փոխանցել: Արդյ�նք�մ մենք բոլորս խելամիտ ընտր�թյ�ն

կատարել� համար տեղեկ�թյ�ն և շարժառիթ չէինք �նենա: Մենք առկա

հնարավոր�թյ�նները կարող ենք լավագ�յնս օգտագործել միայն այն

դեպք�մ, երբ ընտր�թյ�նների ծախսերը կրեն ընտր�թյ�ն կատարողները:

Սա շ�կայական գների առավել�թյ�նը բացատրել� եղանակներից մեկն է:

Շ�կայ�մ մարդկանց կողմից վճարվող գներն արտացոլ�մ են նրանց

ընտր�թյ�նների այլընտրանքային ծախսերը: Ընդհան�ր առմամբ, ազատ

շ�կայ�մ վաճառվող ապրանքը կամ ծառայ�թյ�նը չես կարող գնել ավելի

ցածր գնով, քան այն գինն է, որը պատրաստ են վճարել �րիշները, կամ մի

գնով, որն ավելի ցածր է այդ ապրանքը կամ ծառայ�թյ�նը հասանելի
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դարձնել� համար կատարված ծախսերից. սա շ�կայական գործարքներից

բխող սոցիալական համագործակց�թյան կարևոր բաղադրիչ է:

Շահ հետապնդող խմբերը չեն ցանկան�մ,
որպեսզի ծախսերը հաշվի առնվեն

Ցավոք, շատ տնտեսական որոշ�մներ կայացվ�մ են ոչ թե շ�կայական

միջավայր�մ՝ ելնելով շ�կայական գներից, այլ իշխան�թյան կողմից՝ ելնելով

քաղաքական նկատառ�մներից: Սա քաղաքական ազդեցիկ �ժերի համար

հանր�թյան լայն զանգվածների կողմից վճարվող գ�մարներից շահ

ստանալ� հնարավոր�թյ�ններ է ստեղծ�մ: Սովորաբար քաղաքական շահ

հետապնդողները թերագնահատ�մ են ծախսերը՝ հ�յս �նենալով այդպիսով

հիմնավորել ավելի մեծ ծախս�մները. նրանք սովորաբար պնդ�մ են, որ որոշ

բաներ այնքան կարևոր են, որ ն�յնիսկ ծախսերը հաշվի առնել� կարիք չկա:

Կրթ�թյան ոլորտի մասնագետները պնդ�մ են, որ ծախսերի

տեսանկյ�նից դիտարկել� համար կրթ�թյ�նը չափազանց կարևոր է,

բնապահպանները պնդ�մ են, որ երկրագնդի պահպան�թյ�նն այնքան

հրատապ հարց է, որ շրջակա միջավայրի պահպանման ծրագրերը պետք է

իրականացվեն առանց ծախսերը հաշվի առնել�, բժշկական

հետազոտ�թյ�նների դրամաշնորհների շահառ�ները պնդ�մ են, որ մարդ�

առողջ�թյ�նը վեր է ցանկացած տեսակի ծախսային հաշվարկներից, իսկ

Արվեստին աջակցող ազգային հիմնադրամից աջակց�թյ�ն ստացողները

հայտարար�մ են, որ «արվեստը հասն�մ է մարդկային է�թյան խորքին», և

որ «դոլարների � ցենտերի հետ համեմատ�թյ�նը պղծ�մ է այն»: (Սա

արվեստի ֆինանսավորման մասին ազգային հանրային ռադիոյով լսածս

հայտարար�թյան մոտավոր շարադրանքն էր):

Բոլոր այս հայտարար�թյ�նները հիմնական�մ հասկացվ�մ են

որպես կազմակերպված խմբերի` պետական բյ�ջեից ավելի շատ դրամ

կորզել� փորձեր: Ծախսերը հաշվի առնելը կապ չ�նի փողի կարևոր�թյ�նը

չափազանցնել� հետ: Փողը ծախսերն արտահայտել� հարմար միջոց է,
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սակայն փողով հնարավոր չէ արտահայտել ամեն ինչի ծախսը: Երբ տասը

դոլարանոցը դն�մ եմ սեղանին � փակ�մ հաշիվը, փողը կարող է որպես

ծախս թվալ, բայց իրական ծախսը այլընտրանքային ծախսն է՝ այն

ս�բյեկտիվ արժեքը, որից հրաժարվ�մ եմ, երբ փողը ծախս�մ եմ �տել�, այլ

ոչ ամենաբարձր արժեքն �նեցող այլընտրանքի վրա:

Անմիտ պնդ�մներ

Այն պնդ�մը, թե չպետք է հաշվի առնել որոշ բաներ անել� ծախսը,

նշանակ�մ է, որ պետք է անել այդ բաներն առանց այլընտրանքները հաշվի

առնել�: Այն, որ նման ակնհայտորեն անմիտ պնդ�մը շար�նակ�մ է հնչել

շահ հետապնդող խմբերի ել�յթներ�մ, ց�յց է տալիս քաղաքական

բանավեճեր�մ ապակողմնորոշման հաղթանակը տրամաբան�թյան

նկատմամբ: Ինչ-որ բան անել� այլընտրանքները հաշվի չառնելը խելամիտ

կլինի միայն այն դեպք�մ, եթե դա մշտապես ավելի արժեքավոր է, քան

մյ�սները: Բայց սա նշանակ�մ է, որ մեր բոլոր ռես�րսները հենց դրան պետք

է հատկացնենք: Եթե, օրինակ, համարենք, որ հաճելի նվագախմբային

երաժշտ�թյ�նն այնքան արժեքավոր է, որ չպետք է հաշվի առնել ծախսերը,

ապա բոլորը պետք է անտ�ն � քաղցած մնային և իրենց ամբողջ ժամանակն

անցկացնեին մերկ վիճակ�մ նվագախմբերին �նկնդրելով: Սա ակնհայտ

անմտ�թյ�ն է, բայց ոչ ավելի անմիտ, քան այն պնդ�մը, թե ինչ-որ բան

այնքան կարևոր է, որ պետք չէ հաշվի առնել դրա ծախսը:

Եթե երկ� կամ ավելի խ�մբ պնդ�մ է, որ իրենց ծրագիրը պետք է

ֆինանսավորվի առանց ծախսերը հաշվի առնել�, ապա ծախսերի

կարևոր�թյ�նը պետք է ակնհայտ լինի: Մեր երիտասարդ�թյանը կրթելը և

հիվանդներին բ�ժելը չեն կարող երկ�սն էլ այնքան կարևոր լինել, որ ծախսը

հաշվի չառնենք, համենայն դեպս՝ ոչ սահմանափակ�թյան այս աշխարհ�մ:

Մեր երիտասարդ�թյանը կրթել�ն տրամադրված ավելի շատ ջանքերը մեր

հիվանդներին բ�ժել�ն ավելի քիչ ջանք տրամադրել� հաշվին է և

հակառակը: Մեկի ծախսերն անտեսելը նշանակ�մ է համարել, որ մյ�սն
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ավելի անարժան է դրա համեմատ:

Իհարկե, ռես�րսների սահմանափակ�թյան իրական�թյ�նը և

դրանից բխող այլընտրանքային ծախսերը ներխ�ժ�մ են նաև քաղաքական

գործընթաց՝ չնայած շահ հետապնդող խմբերի` ծախսերի խնդիրը

թերագնահատող ել�յթներին: Այլընտրանքային ծախսերը քաղաքական

գործընթացներ�մ հաշվի առնել� համար անհրաժեշտ է համեմատել

մրցակցող այլընտրանքները: Ցավոք, քաղաքական գործընթաց�մ առկա

թեր�թյ�նները և կանխակալ�թյ�նները թ�յլ չեն տալիս պատշաճ կերպով

հաշվի առնել իշխան�թյան գործող�թյ�նների այլընտրանքային ծախսը:

Արդյ�նք�մ ստացվ�մ է այն, ինչ պետք է ակնկալել, երբ այլընտրանքները

բավարար չափով հաշվի չեն առնվ�մ: Երբ որոշ�մների արդյ�նք�մ

ռես�րսներն ավելի արժեքավոր գործող�թյ�նից �ղղորդվ�մ են դեպի

պակաս արժեքավոր և հաճախ այնպիսի գործող�թյ�ն, որը հակաս�մ է

սահմանված նպատակներին, տեղի է �նեն�մ վատն�մ:

Շ�կայական գները լիարժեք կերպով չեն արտացոլ�մ

այլընտրանքային ծախսերը, սակայն կարելի է որոշել, թե որքան մոտ են

դրանց, եթե հաշվի առնենք այն շեղ�մները, որոնք ի հայտ են գալիս, երբ որևէ

քաղաքական�թյան ծախսերի մեծ մաս քաղաքական որոշ�մներ�մ

անտեսվ�մ է:

Ամփոփիչ հարց՝ ի՞նչ բացասական կողմեր է պար�նակ�մ այն, որ մեր

իշխան�թյ�նը մեր երիտասարդ�թյանը կրթել�, մեր հիվանդներին

բժշկական օգն�թյ�ն տրամադրել� և մեր տարեց բնակչ�թյանը

կենսաթոշակով ապահովել� հարցեր�մ անտես�մ է այլընտրանքային

ծախսերը:

Դ�այթ Լիի «Այլընտրանքներ և ծախսեր» հոդվածը տրամադրել է Տնտեսագիտական կրթ�թյան

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