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შესაძლებლობები და ხარჯები

საკითხი მოსაფიქრებლად: ამ დოკუმენტის წაკითხვისას დაფიქრდით, რატომ
გვაიძულებს რესურსების სიმწირე არჩევნის გაკეთებას.

ბაზრების ფუნქციონირება ხელს უწყობს სოციალურ თანამშრომლობას.

ისინი ადამიანებს აწვდიან ინფორმაციას და აძლევენ მოტივაციას ემსახურონ
საკუთარ ინტერესებს, რითაც სხვებსაც შეუქმნიან შესაძლებლობებს. მე ხაზს
ვუსვამ ეკონომიკურ ცნებას მთლიანობაში და არა მის განცალკევებულ
ნაწილებს. დავიწყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კონცეფციით, რომლებიც
მნიშვნელოვანია ადამიანის საქმიანობის ეკონომიკური
დასაბუთებულობისთვის. დავიწყოთ ალტერნატიული ხარჯით.

ეკონომიკური ლიმიტები და
შესაძლებლობები

ეკონომიკას „სევდიანი მეცნიერება“ უწოდეს იმის გამო, რომ ის ყველაზე
ფუნდამენტალურ პრობლემას - რესურსების სიმწირეს სწავლობს. რესურსების
სიმწირის გამო, ყველა ჩვენთაგანი სევდიანი რეალობის წინაშე ვდგებით, რაც
იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენი საქმიანობები შეზღუდულია. მნიშვნელობა არ
აქვს რამდენად პროდუქტიული იქნება ჩვენი საქმიანობა, ჩვენ ვერასოდეს
მივაღწევთ ყველაფერს რაც გვსურს და სრულად ვერ ვიქნებით კმაყოფილი
მიღწეულით. ერთადერთი, რისი კეთებაც შეგვიძლია შეუზღუდავად, ეს მეტის
სურვილია. რესურსების სიმწირის გამო, ყოველ ჯერზე, როდესაც რაღაც ერთს
ვაკეთებთ, უდავოდ მოგვიწევს მეორე სასურველზე უარის თქმა. ანუ
ყველაფერს, რასაც ვაკეთებთ აქვს ალტერნატიული ხარჯი და ამგვარი ხარჯები
გამოისახება, როგორც ჩვენს მიერ მსხვერპლად გაღებული ყველაზე
ღირებული ალტერნატივა.

ავტორი: დუაიტ ლი
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ის, რომ ხარჯების გავრცელება ხელს უწყობს ლიმიტების სევრდიანი
რეალობის წარმოშობას, მონეტის მხოლოდ ერთი, ოპტიმისტური მხარეა.

რესურსების სიმწირე ხარჯებს წარმოშობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს
ალტერნატიული ვარიანტები. გააუქმეთ ალტერნატივებს შორის არჩევნის
გაკეთების შესაძლებლობა და ხარჯები გაქრება. მაგალითად, თუ მე
იძულებული ვარ ვიცხოვრო კონკრეტულ სახლში, შევასრულო კონკრეტული
სამუშაო, დავქორწინდე კონკრეტულ ადამიანზე და მოვიხმარო შერჩეული
საქონელი, ამ საქმიანობების განხორციელებისას მე ხარჯებს არ გავწევ.

შესაბამისად, დანახარჯების უპირატესობაა ის შესაძლებლობები, რომლებიც
მათ წარმოქმნიან. გააფართოვეთ შესაძლებლობები და გაიზრდება
ყველაფრის ხარჯი, რასაც ვაკეთებთ.

მიუხედავად იმისა, რომ ხარჯებს აღვიქვამთ ისეთ რამედ, რასაც თავი
უნდა ავარიდოთ, სინამდვილეში უმჯობესია ვიცხოვროთ ეკონომიკაში,

რომელშიც იძულებული ვართ გავითვალისწინოთ ყველა ჩვენი საქმიანობის
ხარჯი. პირადად ჩემი კეთილდღეობა გაუმჯობესდება, თუ შევძლებ
პროდუქტების მოხმარებას მათი ხარჯის გაუთვალისწინებლად, რადგან
შემიძლია მათი სხვაზე გადაბარება. თუმცა, ნებისმიერი სარგებელი, რომლის
მიღებაც შემეძლო, გაიქვითებოდა, თუ სხვებიც უარს იტყოდნენ მათი
საქმიანობის ხარჯებზე და მათ მე გადმომაბარებდნენ. შედეგად, ყველა
ჩვენგანს გვექნებოდა ჭკვიანური არჩევნის გაკეთების შესახებ ინფორმაციის
და მოტივაციის ნაკლებობა. მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, თუ არჩევნის
ხარჯებს გასწევენ ადამიანები, რომლებიც ამგვარ არჩევანს აკეთებენ, ჩვენ
შეგვიძლია ვისარგებლოთ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი
შესაძლებლობებით.

ეს არის საბაზრო ფასების უპირატესობის განმარტების ერთი საშუალება.

ფასი, რომელსაც ბაზარში იხდიან ასახავს მისი არჩევის ალტერნატიულ
ხარჯებს. ზოგადად, თქვენ ვერ შეიძენთ საქონელს ან მომსახურებას
თავისუფალ ბაზარზე სხვა ადამიანებზე იაფად, რომლებსაც სურთ ამგვარი
საქონლის ან მომსახურების შეძენა, ან იმაზე ნაკლებად, ვიდრე ამგვარი
საქონლის ან მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე დაიხარჯა, რაც საბაზრო
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ოპერაციებიდან წარმოქმნილი სოციალური თანამშრომლობის მნიშვნელოვან
ნაწილს წარმოადგენს.

სპეციალური ინტერესების ჯგუფებს არ სურთ
ხარჯების გათვალისწინება

სამწუხაროდ, მრავალი ეკონომიკური გადაწყვეტილება ხელისუფლების
მიერ მიიღება პოლიტიკური მოსაზრებების გათვალისწინებით, მაგრამ
საბაზრო ფასების გაუთვალისწინებლად. ეს ქმნის შესაძლებლობებს
გავლენიანი პოლიტიკოსებისთვის მიიღონ სარგებელი, რომლისთვისაც იხდის
საზოგადოება. ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკურ სარგებელს ეძებენ
ამცირებენ ხარჯების მნიშვნელობას იმ იმედით, რომ მოახდენენ უფრო დიდი
ხარჯების გამართლებას; ჩვეულებრივ ისინი ამტკიცებენ, რომ ზოგიერთი
საქონელი ან მომსახურება იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ხარჯების
გათვალისწინება არც ღირს.

განმანათლებლები ამტკიცებენ, რომ განათლება მეტისმეტად
მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მისი ხარჯები გავითვალისწინოთ;

ეკოლოგები ამტკიცებენ, რომ დედამიწის გადარჩენა იმდენად
მნიშვნელოვანია, რომ გარემოსდაცვითი პროგრამები მაინც უნდა
განხორციელდეს, დანახარჯების მიუხედავად; სამედიცინო კვლევებზე
გრანტების მიმღებები ამტკიცებენ, თუ საქმე ადამიანის სიცოცხლეს ეხება,

მკრეხელობაა ხარჯებზე საუბარი; ხოლო ადამიანები, რომლებიც გრანტებს
ხელოვნების მხარდაჭერის ნაციონალური ფონდიდან იღებენ ამტკიცებენ, რომ
„ხელოვნების (ღირებულება) ადამიანის სულში აღწევს“ და ის „იბღალება
დოლარებზე და ცენტებზე საუბრით.“ (ეს არის მოკლე პერიფრაზი იმისა, რასაც
ხელოვნების დაფინანსების შესახებ ნაციონალურ საზოგადოებრივ რადიოში
მოვკარი ყური).

ყველა ეს განცხადება უნდა ჩაითვალოს ორგანიზებული ჯგუფების მიერ
მეტი სახელმწიფო სახსრების მოზიდვის მცდელობად. ხარჯების
გათვალისწინებას არაფერი აქვს საერთო ფულის მნიშვნელობის
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გაზვიადებასთან. ფული ხარჯების გამოხატვის მოსახერხებელი საშუალებაა,

თუმცა ფული არაფრის ღირებულება არ არის. როდესაც საკვების საყიდლად
ათლარიანს ვდებთ დახლზე, შესაძლოა მოგვეჩვენოს, რომ ფული
ღირებულებაა, თუმცა რეალური ღირებულება ალტერნატიული ხარჯია - ის
სუბიექტიური ღირებულება, რომელზეც უარს ვაცხადებთ საკვებში ფულის
გადახდით, იმის ნაცვლად, რომ დავხარჯოთ ის ყველაზე ღირებულ
ალტერნატივაში.

სულელური მოთხოვნა
მოთხოვნა იმისა, რომ ჩვენ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ რაღაცის კეთების

ხარჯი არის იმის მოთხოვნას ეკვივალენტი, რომ ჩვენ ამგვარი რაღაც უნდა
გავაკეთოთ ალტერნატივების გაუთვალისწინებლად. ამგვარი აშკარად
სულელური მოთხოვნა კვლავ გვხვდება სპეციალური ინტერესების მქონე
ჯგუფების რიტორიკაში, რაც უჩვენებს რამხელა ძალა აქვს ტყუილს
პოლიტიკური დებატების ლოგიკაში. რაღაცის კეთების ალტერნატივების
გაუთვალისწინებლობას აზრი ექნებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს
მეტად ღირებული იქნება, ვიდრე რამე სხვა. მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ
ყველა ჩვენი რესურსი ამ ერთ რაღაცაზე უნდა მივმართოთ. ეს სიმართლე რომ
იყოს, ბრწყინვალე საორკესტრო მუსიკის ღირებულებიდან გამომდინარე, მის
ხარჯებს არ უნდა ვითვალისწინებდეთ, რის შედეგადაც ყველა ადამიანი
დარჩებოდა უსახლკარო, მშიერ-ტიტველი და მთელ დროს კლასიკური მუსიკის
მოსმენაში დახარჯავდა. უდავოდ ეს სისულელეა, თუმცა იმაზე მეტი სისულელე
არ არის, ვიდრე იმის მტკიცება, რომ კონკრეტული მოქმედება იმდენად
მნიშვნელოვანია, რომ არ ღირს მასთან დაკავშირებული დანახარჯების
გათვალისწინება.

როგორც კი ორი ან მეტი ჯგუფი მოითხოვს, რომ მათი პროგრამა უნდა
დაფინანსდეს დანახარჯების გაუთვალისწინებლად, ხარჯების გაწევის
რელევანტურობა აშკარა უნდა იყოს. ახალგაზრდობის განათლება და
ავადმყოფების მკურნალობა ვერ იქნება იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ არ
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მოხდეს მათი დანახარჯების გათვალისწინება მწირი რესურსების სამყაროში.

ჩვენი ახალგაზრდების განათლების გაუმჯობესება ხდება ავადმყოფების
მკურნალობის გაუარესების ხარჯზე და პირიქით. ერთის ხარჯის იგნორირება
ნიშნავს მეორეს ნაკლებ მნიშვნელოვნად მიჩნევას.

რა თქმა უნდა, სიმწირის რეალიები და შედეგად წარმოქმნილი
ალტერნატიული ხარჯები პოლიტიკურ პროცესებზე მოქმედებენ, მიუხედავად
ინტერეს-ჯგუფების რიტორიკისა, რომელიც ხარჯებთან დაკავშირებული
საკითხების უგულვებელყოფისკენ არის მიმართული. უნდა გაკეთდეს
კონკურენტული ალტერნატივების შედარება, ისე, რომ მოხდეს ალტერნატიული
ხარჯების გათვალისწინება პოლიტიკურ პროცესებში. საუბედუროდ,

არასრულყოფილებები და მიკერძოებულობა პოლიტიკურ პროცესში ხელს
უშლის ალტერნატიული ხარჯების ადეკვატურად გათვალისწინებას
სახელმწიფოს საქმიანობაში. შედეგად მოსალოდნელია, რომ ალტერნატიული
ხარჯები არასაკმარისად იქნება გათვალისწინებული. როდესაც
გადაწყვეტილებებით რესურსები მეტად ღირებული საქმიანობებიდან
ნაკლები ღირებულების მქონე საქმიანობებში მიემართება, ხშირად კი ისეთ
საქმიანობებში, რომლებიც დასახული მიზნების კონტრპროდუქტიულია, ჩვენ
ვიღებთ დანაკარგს.

საბაზრო ფასები ზუსტად არ ასახავენ ალტერნატიულ ხარჯებს, თუმცა
შესაძლებელია შევაფასოთ, რამდენად ახლოს დგანან ისინი ერთმანეთთან
პოლიტიკური გადაწყვეტილებებიდან წარმოქმნილი გადახრების
გათვალისწინებით, რომლებშიც ხშირად უგულვებელყოფენ პოლიტიკის
ხარჯებს.

დასკვნითი შეკითხვა: რა სახის უარყოფითი მხარეები უკავშირდება
ხელისუფლების მიერ ალტერნატიული ხარჯების უგულვებელყოფას, მაშინ
როდესაც ისინი ცდილობენ გაანათლონ ახალგაზრდები, ავადმყოფები
უზრუნველყონ სამედიცინო ბენეფიტებით, ხოლო ასაკიანი ხალხი - პენსიით?
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