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სპეციალიზაცია და სიმდიდრე

საკითხი მოსაფიქრებლად: წინამდებარე ნაშრომის კითხვისას,

განსაზღვრეთ როგორ შეიძლება სპეციალიზაციამ, ნებაყოფლობითმა
გადაცვლამ და თანამშრომლობამ ხელი შეუწყოს სიმდიდრის დაგროვებას?

სოციალური თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ნაწილი საბაზრო
კომუნიკაციიდან წარმოიშვება. მოდით განვიხილოთ რამდენიმე უპირატესობა,

რომელიც თანამშრომლობით მიიღება. საერთო დონეზე ეს უპირატესობები
აშკარაა. ბუნებრივია, მივიღებთ უფრო მაღალ პროდუქტიულობას, თუ ჩვენი
მოქმედებები ერთმანეთთან შეთანხმებული იქნება. თუმცა ეკონომიკის არსის
გასაგებად, ჩვენ დეტალურად უნდა განვიხილოთ კავშირი თანამშრომლობასა
და პროდუქტიულობას შორის.

ფული ხეზე არ იკრიფება. ის უნდა შეიქმნას ადამიანების ძალისხმევის,

გონების და მოთმინების შედეგად, ასევე ბუნებრივი რესურსების
შეზღუდულობის და მათი მიღების სირთულის გააზრებით. ეს აშკარა უნდა
იყოს. თუმცა ჩვენი საწარმოო შესაძლებლობების გაუმჯობესებისას
წარმატებული საბაზრო ურთიერთობების ერთ-ერთი მაჩვენებელი ის არის,

რომ ადამიანებისთვის სულ უფრო მარტივი გახდა იმ დაშვების გაკეთება, რომ
სიმდიდრე ძალიან მალე გადაიქცა საგნების ბუნებრივი წყობის ნაწილად.

აკადემიის წარმომადგენლები და მეცნიერი პოლიტიკოსები სიმდიდრის
გადანაწილებას უპირატეს საკითხად მიიჩნევენ, თუმცა უგულვებელყოფენ იმ
ფაქტს, რომ მათი პოლიტიკური რეცეპტები შესაძლოა ხელს უშლიდნენ
სიმდიდრის შექმნას. ისინი სისტემატიურად განიხილავენ სიღარიბის (ანუ
სიმდიდრის „არასწორად“ გადანაწილების) მიზეზებს, აშკარად იმის
არცოდნით, რომ სიმდიდრის წარმოქმნის მიზეზების განსაზღვრა სერიოზული
გამოწვევაა. გონიერი ადამიანების საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი
დაბრმავებულია კაპიტალიზმის წარმატებით და მზად არის დაიჯეროს, რომ
განაწილება წარმოებას წინ მხოლოდ ლექსიკონში უსწრებს.

ავტორი: დუაიტ ლი
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სპეციალიზაციის სპეციალური ფუნქცია
როდესაც ეკონომიკა ცალკე აკადემიურ დისციპლინად ჩამოყალიბდა

მეთვრამეტე საუკუნის ბოლოსთვის, ეკონომიკური პრობლემა ყველასათვის
აშკარა იყო. ადამ სმიტმა მის ეკონომიკურ წიგნს უწოდა „გამოკვლევა ხალხთა
სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ“. ავტორის შეხედულება
სიმდიდრის შესახებ პირველივე გვერდიდან ჩანს.

სმიტი იწყებს შემდეგი დაკვირვებით: „უდიდესი პროგრესი შრომის
პროდუქტიული ძალის განვითარებაში... ეტყობა, შრომის დანაწილების შედეგი
იყო.“ ის საუბრობს სპეციალიზაციის ან შრომის დანაწილების მნიშვნელობაზე,

ქინძისთავების ქარხანაში თითოეული თანამშრომლის მიერ წარმოების
კონკრეტულ ეტაპზე, და არა მუშაობის დაწყებიდან ბოლომდე ქინძისთავების
წარმოებაზე კონცენტრირების გათვალისწინებით. სპეციალიზაციის გზით
თანამშრომლები შესაძლოა მეტად დაოსტატდნენ, გამოიყენონ მანქანა-

დანადგარები, რომლებიც ზრდიან მათ წარმოების პროდუქტიულობის ძალას
და აირიდონ მუდმივად ცვალებად აქტივობებში დროის დაკარგვა. ამგვარი
უპირატესობები საკმაოდ აშკარაა, თუმცა პროდუქტიულობის ზრდა მოლოდინს
ბევრად აჭარბებს. სმიტის თქმით, ქინძისთავის დამამზადებელ ათ მუშაკს,

რომლებიც სხვადასხვა დავალების შესრულებაში არიან სპეციალიზირებული,

შეუძლიათ დღეში დაახლოებით ორცმოცდარვა ათასი ქინძისთავი აწარმოონ.

მაგრამ, თუ თითოეული ქინძისთავის წარმოების პროცესში ყველა დავალების
შესრულებას შეეცდება, სმიტის აზრით თითოეული დღეში ოცი ქინძისთავის
დამზადებას ან მთლიანად ორასი ქინძისთავის დამზადებას ვერ შეძლებდა.

სმიტი იწყებს შემდეგი დაკვირვებით: „უდიდესი პროგრესი შრომის
პროდუქტიული ძალის განვითარებაში... ეტყობა, შრომის დანაწილების შედეგი
იყო.“ ის საუბრობს სპეციალიზაციის ან შრომის დანაწილების მნიშვნელობაზე,

ქინძისთავების ქარხანაში თითოეული თანამშრომლის მიერ წარმოების
კონკრეტულ ეტაპზე, და არა მუშაობის დაწყებიდან ბოლომდე ქინძისთავების
წარმოებაზე კონცენტრირების გათვალისწინებით. სპეციალიზაციის გზით
თანამშრომლები შესაძლოა მეტად დაოსტატდნენ, გამოიყენონ მანქანა-

დანადგარები, რომლებიც ზრდიან მათ წარმოების პროდუქტიულობის ძალას
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და აირიდონ მუდმივად ცვალებად აქტივობებში დროის დაკარგვა. ამგვარი
უპირატესობები საკმაოდ აშკარაა, თუმცა პროდუქტიულობის ზრდა მოლოდინს
ბევრად აჭარბებს. სმიტის თქმით, ქინძისთავის დამამზადებელ ათ მუშაკს,

რომლებიც სხვადასხვა დავალების შესრულებაში არიან სპეციალიზირებული,

შეუძლიათ დღეში დაახლოებით ორცმოცდარვა ათასი ქინძისთავი აწარმოონ.

მაგრამ, თუ თითოეული ქინძისთავის წარმოების პროცესში ყველა დავალების
შესრულებას შეეცდება, სმიტის აზრით თითოეული დღეში ოცი ქინძისთავის
დამზადებას ან მთლიანად ორასი ქინძისთავის დამზადებას ვერ შეძლებდა.

ადამ სმიტი აღიარებს მნიშვნელოვან კავშირს სავაჭრო გარიგებასა და
პროდუქტიულობას შორის. ის აღნიშნავს: „[შრომის] განაწილება ყოველთვის
უნდა იზღუდებოდეს... ბაზრების მასშტაბებით.“ თუ შეგიძლია სავაჭრო
ოპერაცია განახორციელო მხოლოდ პატარა სოფლის მაცხოვრებლებთან,

თქვენი პროდუქტიული სპეციალიზაციის უნარი ძალიან შეზღუდულია.

მაგალითად, რამდენს შეუძლია კარიერა შექმნას ნოველების წერით,

პეიზაჟების ხატვით ან მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრაში დახელოვნებით,

მიუხედავად მათი ნიჭის მასშტაბებისა, იმის გათვალისწინებით, რომ მხოლოდ
რამდენიმე ადამიანი აფასებს და აღიარებს მათ შემოქმედებას? ამ
შემთხვევაში, ადამიანების უმრავლესობა შესაძლოა „ყველაფერში მარჯვე
იყოს, მაგრამ სრულყოფილად არაფრის გაკეთება შეეძლოს“. რაც უფრო
შეზღუდულია ბაზარი, მით მეტად არის შეზღუდული სპეციალიზაციის
პროდუქტიულობის პოტენციალი.

ბაზრის გაფართოება
კავშირი სპეციალიზაციასა და ბაზრის მასშტაბს შორის, ბაზარზე კერძო

ქონებასა და ნებაყოფლობით გადაცვლაზე დაყრდნობით თანამშრომლობის
მნიშვნელობის დამატებით განმარტებას იძლევა. თანამშრომლობა
შესაძლებელია ბაზრის გარეშეც, სულ მცირე ბაზრის საზოგადოდ მიღებული
გაგებით. ოჯახის წევრებს ერთმანეთთან ახლო ურთიერთობები და საერთო
მოსაზრებები აერთიანებს. მცირე კომპანიების თანამშრომლებს შეუძლიათ
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თანამშრომლობა საერთო მიზნების და საზოგადოებრივი ზეწოლის პასუხად.

იგივე შეიძლება ითქვას ეკლესიებზე, კლუბებსა და სხვა შედარებით მცირე
სოციალურ ორგანიზაციებზე. ოჯახებში, კომპანიებსა და სოციალურ
ორგანიზაციებში ურთიერთობები შესაძლოა განიმარტოს, როგორც ფულად-

სასაქონლო ურთიერთობები. (ამგვარი განმარტებების კარგი მაგალითია გერი
ბექერის სტატიები ოჯახის შესახებ, ასევე მის მიერ კომპანიის
„ხელშეკრულებების კავშირად“ გამოსახვა). მიუხედავად ამისა, ამგვარი
ურთიერთობები იზღუდება შედარებით მცირე ჯგუფებით, იმის გამო, რომ ისინი
დამოკიდებული არიან პერსონალურ ასოციაციებსა და საერთო მიზნებზე.

ბაზრის პროდუქტიულობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ
ის აფართოებს თანამშრომლობის დიაპაზონს და, შესაბამისად
მნიშვნელოვნად ზრდის ჩვენი პროდუქტიული სპეციალიზაციის უნარს.

აშკარაა, რომ ბაზრების გაფართოება დამოკიდებული იყო
ტრანსპორტირების და საკომუნიკაციო ქსელების გაუმჯობესებაზე. მაგრამ
ბაზრის ფასებით გაზიარებული ინფორმაციის და ამ ფასებით მოტივირებული
თანამშრომლობის გარეშე, გაუმჯობესებები ტრანსპორტირებაში და ზეპირ და
წერილობით კომუნიკაციაში, შეუსაბამო იქნება სპეციალიზაციის
უპირატესობების დიდი ნაწილით სარგებლობისთვის. ბრაზილიელებს
შეუძლიათ გააზიარონ მათი სურვილი შეიძინონ მეტი ჯინსის ტანსაცმელი,

მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ტანსაცმლის მწარმოებლებისთვის ფაქსების,

ელექტრონული წერილების და აუარებელი სატელეფონო ზარებით, რათა
მსოფლიოს ნებისიერი წერტილიდან ერთ ღამეში სასურველი ტანისამოსი
მიიღონ. თუმცა, საბაზრო ფასების ცვლილებით გამოწვეული ინფორმაციის
გარეშე, ბრაზილიელებმა ვერ უნდა შეძლონ ბამბის, სასოფლო-სამეურნეო
ქიმიკატების, საღებავის და ტექსტილის მასალის მწარმოებლების, სატვირთო
ავტომობილების მძღოლების, თვითმფრინავის პილოტების, ვაჭრების და სხვა
მრავალი პროფესიის ადამიანის მოტივირება, მოახდინონ მათი
სპეციალიზებული ძალისხმევის კოორდინირება, რათა დარწმუნდნენ, რომ
სასურველი რაოდენობის და სტილის ჯინსის ტანსაცმელი ხელმისაწვდომი
გახდა ბრაზილიაში.
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უპიროვნო ბაზარი
ბაზარს ხშირად უწოდებენ უპიროვნოს. ის შესაძლოა უპიროვნო იყოს,

მაგრამ იგი ამიტომაც აფართოებს კოოპერაციული სპეციალიზაციის
დიაპაზონს. ადამიანებს არ სჭირდებათ იცოდნენ ან იდარდონ იმაზე, ვისთან
თანამშრომლობენ, ან ვის ემსახურება მათი კოოპერატიული ძალისხმევა,

როდესაც ისინი ბაზრის ფასებზე რეაგირებენ.

ბაზარი ბევრად უფრო მეტს აკეთებს მრავალკულტურული
თანამშრომლობის და გლობალური ჰარმონიის ხელშესაწყობად, ვიდრე
ოდესმე მიიღწეოდა პირადი ან დიპლომატიური ძალისხმევით. სიმდიდრის
შექმნა შეიძლება აიხსნას ბაზრებზე არსებული თანამშრომლობით და
შეთანხმებულობით, ასევე სპეციალიზაციით.

დასკვნითი შეკითხვა: შეგიძლიათ ახსნათ, რატომ იწვევს
თანამშრომლობა და ნებაყოფლობითი გადაცვლა სპეციალიზაციიდან
მიღებული პროდუქტიულობის რეალურ ზრდას?

საავტორო უფლება დუაიტ ლის ნაშრომზე „სპეციალიზაცია და სიმდიდრე“ ელითვმოს „ეკონომიკური

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

https://fee.org/

