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Մասնագիտաց�մ և հարստ�թյ�ն

Հարց մտորել� համար. այս նյ�թն ընթերցելիս որոշեք, թե

մասնագիտաց�մը, կամավոր փոխանակ�մը և համագործակց�թյ�նն

ինչպես կարող են նպաստել հարստ�թյան կ�տակմանը:

Սոցիալական համագործակց�թյան մի զգալի մաս առաջան�մ է

շ�կայական հաղորդակցման արդյ�նք�մ: Այժմ դիտարկե՛նք այդ

համագործակց�թյան արդյ�նք�մ մեր �նեցած առավել�թյ�ններից մի

քանիսը: Ընդհան�ր առմամբ, այդ առավել�թյ�ններն ակնհայտ են:

Միանգամայն տրամաբանական է, որ կարող ենք ավելի շատ արտադրել այն

ժամանակ, երբ մեր գործող�թյ�նները համաձայնեցված են, քան երբ

հակասող նպատակներ ենք հետապնդ�մ: Բայց տնտեսագիտ�թյ�նն

իսկապես հասկանալ� համար պետք է մանրամասն դիտարկենք

համագործակց�թյան և արտադրողական�թյան միջև առկա կապը:

Հարստ�թյ�նը հազվադեպ է երկնքից մանանայի պես թափվ�մ: Այն

պետք է ստեղծել` մարդկային ջանքեր, մտավոր կարող�թյ�ններ ներդնելով

և համբերատար�թյ�ն ց�ցաբերելով բն�թյան՝ մեզ այդքան դժվար տրվող

բարիքների հանդեպ: Սա ակնհայտ է: Սակայն շ�կայ�մ մեր

արտադրողական�թյան հնարավոր�թյ�նների մեծացման հաջող�թյան

ց�ցանիշներից մեկն այն է, որ մարդկանց համար հարստ�թյ�նը շատ հեշտ

դարձավ կյանքի բնականոն ընթացքի մի մաս: Գիտակրթական ոլորտի

ներկայաց�ցիչներն � փորձագետ-վերլ�ծաբանները հարստ�թյան

բաշխ�մը դիտարկ�մ են որպես առաջնային հարց՝ վանելով բոլոր

մտավախ�թյ�ններն առ այն, որ իրենց քաղաքական դիրքորոշ�մները

կարող են խանգարել հարստ�թյան գոյացմանը: Նրանք անդադար խոս�մ

են աղքատ�թյան (կամ հարստ�թյան «ոչ ճիշտ» բաշխման) պատճառների

շ�րջ՝ ակնհայտորեն չգիտակցելով, որ հարստ�թյան պատճառները որոշելը

լ�րջ մարտահրավեր է: Կապիտալիզմի հաջող�թյ�նն այլ ոլորտներ�մ

Հեղինակ՝ Դ�այթ Ռ. Լի
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զգալի թվով գիտակ մարդկանց ստիպել է անտեսել այն պարզ

ճշմարտ�թյ�նը, որ արտադր�թյ�նը նախորդ�մ է բաշխմանը:

Մասնագիտացման հատ�կ դերը

Երբ 18-րդ դարի վերջերին տնտեսագիտ�թյ�նն ի հայտ եկավ որպես

առանձին գիտական ճյ�ղ, ակնհայտ դարձավ, թե որն է տնտեսագիտ�թյան

գլխավոր խնդիրը: Ադամ Սմիթը տնտեսագիտ�թյան մասին իր գիրքն

անվանել է «Ազգերի հարստ�թյան բն�յթի և պատճառների

�ս�մնասիր�թյ�ն», և հարստ�թյան մասին խոսելիս առաջին իսկ էջից

ակնհայտորեն զգացվ�մ է նրա մտահոգ�թյ�նը:

Սմիթը սկս�մ է հետևյալ դիտարկ�մով. «Աշխատանքի արտադրական

�ժի մեծագ�յն առաջընթացը ...թվ�մ է՝ աշխատանքի բաժանման արդյ�նք

է»: Նա ց�յց է տալիս մասնագիտացման կամ աշխատանքի բաժանման

կարևոր�թյ�նը՝ դիտարկելով առավել�թյ�նը, որն ակնհայտ է, երբ

գնդասեղներ արտադրող ֆաբրիկայ�մ յ�րաքանչյ�ր աշխատող

կենտրոնան�մ է արտադր�թյան որոշակի փ�լի, այլ ոչ գնդասեղի՝ սկզբից

մինչև վերջ արտադր�թյան գործընթացի վրա: Մասնագիտացման շնորհիվ

աշխատողները կարող են ավելի հմտանալ, օգտագործել իրենց

արտադրողական�թյ�նը բարձրացնող հաստոցներ և խ�սափել

գործող�թյ�ններն անընդհատ փոխել� արդյ�նք�մ առաջացող ժամանակի

կորստից: Այս առավել�թյ�նները բավականին ակնհայտ են, բայց այս

դեպք�մ արտադրողական�թյան բարձրաց�մը շատ ավելի մեծ է, քան

կարելի էր ակնկալել: Ըստ Սմիթի, եթե գնդասեղ արտարդրող տասը վարպետ

մասնագիտանա տարբեր գործող�թյ�ններ�մ, օրական մոտ 48 հազար

գնդասեղ կարտադրի: Բայց եթե յ�րաքանչյ�րը փորձի գնդասեղի

արտադր�թյան բոլոր գործող�թյ�ններն ինքն�ր�յն կատարել, Սմիթը

կասկած�մ է, որ նրանցից յ�րաքանչյ�րը կկարողանա օրական

պատրաստել քսան կամ բոլորը միասին՝ երկ� հարյ�ր գնդասեղ:

Սակայն արտադրողական�թյան իրական աճ ապահովել� համար
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միայն ավելի մեծ քանակով արտադրելը բավարար չէ: Մասնագետը շատ

ավելի շատ ապրանք կամ ապրանքի մաս է արտադր�մ, քան իրեն

անհրաժեշտ է անձնական սպառման համար: Շատ արտադրանք թողարկելը

արդյ�նավետ չէ, քանի դեռ տվյալ ապրանքը չի հասն�մ այն մարդկանց,

որոնք դրանք արժևոր�մ են: Այսինքն՝ մասնագիտացման առավել�թյան

կարելի է հասնել միայն այն առ�մով, որ մարդիկ կարողանան

համագործակցել այնպես, որ յ�րաքանչյ�րը մասնագիտանա այն

ապրանքների արտադր�թյան մեջ, որոնք անհրաժեշտ են մյ�սներին և

կարողանա ձեռք բերել այն, որ ցանկան�մ է �նենալ �րիշների

մասնագիտացած արտադր�թյ�նից: Այս համագործակց�թյ�նը և

հետևաբար՝ մասնագիտացման արտադրողական�թյ�նն ապահովել�

միակ ճանապարհը փոխանակ�մն է:

Ադամ Սմիթը ընդ�նեց փոխանակման և արտադրողական�թյան միջև

գոյ�թյ�ն �նեցող այս կարևոր կապը՝ նշելով, որ «[աշխատանքի] բաժանման

այս ծավալը մշտապես պետք է սահմանափակվի... շ�կայի ծավալով»: Եթե

փոխանակ�մ կատարել� ձեր հնարավոր�թյ�նը միայն մի փոքր գյ�ղի

մակարդակով է, ապա արտադրական մասնագիտացման ձեր �նակ�թյ�նը

խիստ սահմանափակ է: Օրինակ՝ քանի՞սը կկարողանային հաջող�թյան

հասնել նովելներ գրելով, բնանկարներ նկարելով կամ վարպետորեն

երաժշտական գործիքներ նվագելով՝ անկախ �նեցած տաղանդից, եթե

նրանց աշխատանքը գնահատեր և վարձատրեր ընդամենը մի քանի մարդ:

Այսպիսի պայմաններ�մ մարդիկ սովորաբար սկս�մ են զբաղվել մի շարք

արհեստներով, բայց ոչ մեկին չեն տիրապետ�մ: Որքան սահմանափակ է

շ�կան, այնքան ավելի սահմանափակ է մասնագիտացման արտադրական

պոտենցիալը:

Շ�կայի ընդլայն�մ

Մասնագիտացման և շ�կայի ծավալի միջև առկա կապն իր հերթին

բացատր�մ է մասնավոր սեփական�թյան և կամավոր փոխանակման վրա
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հիմնված շ�կայական համագործակց�թյան կարևոր�թյ�նը:

Համագործակց�թյ�նը հնարավոր է առանց շ�կաների, առնվազն՝ առանց

մեր պատկերացրած շ�կաների: Ընտանիքի անդամները համագործակց�մ

են՝ միմյանց հիմնովին ճանաչել� և ընդհան�ր խնդիրների հիման վրա: Փոքր

ընկեր�թյ�նների անդամները կարող են համագործակցել՝ ելնելով

ընդհան�ր նպատակից և կոլեկտիվի ազդեց�թյան ճնշման տակ: Ն�յնը

կարելի է ասել եկեղեցիների, ակ�մբների և այլ համեմատաբար փոքր

հասարակական կազմակերպ�թյ�նների մասին: Ընտանիքներ�մ,

մասնավոր ընկեր�թյ�ններ�մ և հասարակական կազմակերպ�թյ�ններ�մ

տեղի �նեցող համագործակց�թյ�նը կարելի է բացատրել որպես

հարաբեր�թյ�նների փոխանակման արդյ�նք: (Նման բացատր�թյ�նների

լավ օրինակներ են Հարի Բեքերի ընտանիքի մասին աշխատ�թյ�նները և

կազմակերպ�թյան պատկեր�մը որպես «պայմանագրային կապերի

հանգ�յց»): Սակայն, քանի որ այդպիսի հարաբեր�թյ�նները բխ�մ են

անձնական գործոններից և ընդհան�ր նպատակներից, դրանք միայն

համեմատաբար փոքր խմբեր�մ են առկա:

Շ�կայի արտադրողական�թյան հիմնական դր�յթն այն է, որ այն

մեծապես նպաստ�մ է համագործակց�թյան շրջանակի ընդլայնմանը՝

արդյ�նք�մ մեծացնելով արդյ�նավետորեն մասնագիտանալ� մեր

�նակ�թյ�նը:

Ակնհայտ է, որ շ�կաների ընդլայնմանը նպաստել է տրանսպորտի և

հաղորդակց�թյան ցանցերի կատարելագործ�մը: Սակայն առանց

շ�կայական գների միջոցով հաղորդված տեղեկ�թյան և այդ գներով

պայմանավորված համագործակց�թյան՝ տրանսպորտային և բանավոր �

գրավոր հաղորդակցման միջոցների կատարելագործ�մը բավարար չէր լինի,

որպեսզի մասնագիտացման առավել�թյ�նից օգտվեինք լիարժեք չափով:

Բրազիլացիները կարողացել են ավելի շատ ջինսե հագ�ստ գնել� իրենց

ցանկ�թյան մասին հայտնել աշխարհի տարբեր երկրների հագ�ստ

արտադրողներին՝ նրանց �ղղելով բազմաթիվ ֆաքսեր, էլեկտրոնային

նամակներ և հեռախոսազանգեր, ընդ որ�մ հագ�ստը կարող էր առաքվել
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մեկ գիշերվա ընթացք�մ աշխարհի ցանկացած կետից: Սակայն եթե

տեղեկ�թյ�նը փոխանցվեր առանց հարաբերական շ�կայական գների

փոփոխ�թյ�նների, բրազիլացիները չէին կարողանա շահագրգռել բամբակ

աճեցնողներին, գյ�ղատնտեսական քիմիկատներ, ներկանյ�թեր և տեքստիլ

արտադրողներին, բեռնատարների վարորդներին, օդաչ�ներին,

առևտրականներին և այլոց, որպեսզի կարողանային մասնագիտացված

ջանքերը համակարգել ջինսե հագ�ստն անհրաժեշտ քանակով և

նախընտրելի ճանապարհներով Բրազիլիա հասցնել� համար:

Անդեմ շ�կա

Հաճախ քննադատ�մ են, որ շ�կան անդեմ է: Հնարավոր է, բայց դա է

պատճառը, որ այն մեծապես ընդլայն�մ է համագործակցային

մասնագիտացման շրջանակը: Շ�կայական գներին արձագանքելիս

պարտադիր չէ, որ մարդիկ ճանաչեն կամ մտահոգվեն նրանց մասին, որոնց

ծառայ�մ են իրենց համագործակցային ջանքերը:

Շ�կան շատ ավելի մեծ չափով է նպաստ�մ միջմշակ�թային

համագործակց�թյանը և գլոբալ ներդաշնակ�թյանը, քան պետական

դիվանագետները՝ իրենց անձնական ջանքերով: Հենց շ�կայական

հարաբեր�թյ�ններ�մ առկա համագործակց�թյ�նն � համաձայն�թյ�նը,

ինչպես նաև դրանց ստեղծած մասնագիտաց�մն էլ բացատր�մ են

հարստ�թյան ստեղծ�մը:

Ամփոփիչ հարց. կարո՞ղ եք այժմ բացատրել, թե ինչ� են

համագործակց�թյ�նը և կամավոր փոխանակ�մը մասնագիտացման

արդյ�նք�մ հանգեցն�մ արտադրողական�թյան իրական աճի:

Դ�այթ Լիի «Մասնագիտաց�մ և հարստ�թյ�ն» հոդվածը տրամադրել է Տնտեսագիտական կրթ�թյան
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