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Жумуш орундарын түзүү жана
байлык жаратуу

Ойго түрткөн суроо: Жумуш орундарын түзүү үчүн өкмөт аскердик базаларды
куруп, жолдорду салышы керекпи?

Адатта, өкмөттүн саясаты канча жумуш орун түзө алганы боюнча
бааланат. Импортту чектөө өлкө ичиндеги иш орундарды коргоо жана жаратуу
жолу катары каралат. Салык жеңилдиктери жана салыктан бошотуучу
мыйзамдар, адатта, артыкчылыктуу тармакта жумуш орундарын көбөйтүүчү арга
катары негизделет. Президенттер өздөрү бийликте отурган кезде экономикада
түзүлгөн жумуш орундардын санын сыймыктана баса белгилешет. Демек,
канчалык көп жумуш орундары түзүлсө, бийлик ошончолук байсалдуу иштеди
деп түкшүмөлдөнөт. Деги, мамлекеттик бюджетти кайсы бир программага
жумшап жаткан демилгечилер ал аркылуу жумуш орундары түзүлөөрүн
белгилебей кетчү эч бир учур болбосо керек. Жада калса согуш дагы иш
орундарын түзүүгө жагымдуу таасир этет деп саналат.

Албетте, жумуш орундарын түзүүнүн эч кандай жаман жери жок. Жумуш
менен камсыздоо - байлык жаратуунун маанилүү жолдорунун бири. Ошондуктан
эмне себептен жумуш орундарын түзүүгө басым жасалганы түшүнүктүү. Бирок
көптөр негизги максатыбыз - байлыкты көбүрөөк жаратуу экенин, ал эми
жумушка ээ болуу - ошол максатка жетүүнүн жөн гана каражаты экенин оңой эле
эстен чыгарышат. Ушул негизги жагдай унутулган чакта, калайык негизги мерчем
- бул жумуш орундарды түзүү деген жаңылыш жүйөөлөргө оңой алданат. Бул
жүйөөлөр орундуу көрүнгөнү менен, алар байлыкты жаратпастан, тескерисинче,
аны жок кылчу саясатты колдоо үчүн колдонулат. Эми мен көптөгөн кейиштүү
мисалдардын айрымдарына кайрыла кетмекчимин.
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Жумуш орундарды жаратуу - түйшүк эмес
Бардык экономикалык аракеттердин максаты - колдогу чектелген

ресурстар (анын ичинде киши мээнети) аркылуу мүмкүн болушунча көбүрөөк
наркка ээ өнүмдү өндүрүү. Бирок ресурстардын тартыштыгын жоюуга канчалык
далаалат кылсак дагы, бул таңкыстык эч качан биротоло жоюлбайт.
Ресурстардын тартыштыгы көксөгөн нерсебизге жетүүбүзгө ар дайым тоскоол
болот. Качан болбосун, аткарылгандан да көптү жасоону талап кылчу иштер
жарала берет. Демек, жумуш орундарды түзүү - көйгөйгө жатпайт. Маселе -
кишилер өзгөчө наркка ээ болчу өнүмдү жарата алчу жумуш орундарын түзүүдө.
Кытайда саякаттап жүрүп, көп сандаган жумушчулар чоң суу сактагычты кетмен
жана күрөк менен куруп жатканын көргөн инженер тууралуу бир айың кептин
төркүнү дагы ошол нукта. Ал инженер курулуштун жетекчисине ишти көп айда
эмес, анча-мынча күндө жыйынтыктаса болоорун, ал үчүн жумушчуларга жер
казуу үчүн кыймылдаткычтуу жабдык зарыл экенин баса белгилеп айткан.
Курулуш жетекчиси болсо эгер андай жабдыктар колдонулса, көп жумуш
орундар ойрон болот, деп айткан. "А-а", деп инженер жооп берип: "Мен сизди суу
сактагыч кургусу келип жатат деп ойлоптурмун. Эгерде көбүрөөк жумуш
орундарын түзгүңүз келсе, анда жумушчуларга күрөктүн ордуна кашык
бергениңиз эп ко".

Мен Жоржия университетиндеги студенттериме мисал катары айтып
келем, эгерде университет жайгашкан чакан Афина шаарчасынын тургундары
абдан аз маянага, айына беш центке иштөөгө макул болсо, анда алардын ар
бирин жумушка алам. Айлыкты дагы бир аз азайтсак, анда бүтүндөй Жоржия
штатынын ар бир тургунун дагы ишке алам. Мындай аз маянага жумушчуларды
алсам, анда суу сактагычты кашык колдонуп курсам дагы киреше табам.
Албетте, башка ишке орношсо, ал жерден алда канча майнаптуу болоорун
билген студенттер менин акылга сыйгыс сунуш айтып жатканымды аңдашат. Бул
мисал жумуш орундарынын санына басым кылып, иш өндүрчү же өндүрбөй
калчу наркка көңүл бурбай коюу - аңкоолук экенин чагылдырат. Студенттерим
мен сунуштаган ишке салыштырганда маянасы жогору болгон жумушта көбүрөөк
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нарк жаратышат. Ачык эмгек базарындагы маяна түзүүнүн чоң артыкчылыгы -
кишилер кайсы бир жумушка эмес, эң жогорку наркка ээ жумуш ордуна
кызыккандыгында.

Эмгек базарындагы маянанын дагы бир артыкчылыгы - жумуш ээлери
башка жерде иштеши да ыктымал болгон жумушчуларды жалдоонун
мүмкүнчүлүк чыгымын кароого аргасыз жана аз сандагы жумушчуларга таянып,
теңдеш нарктагы өнүм алуу максатында иш орундарын кыскартууга жетүү үчүн
ар дайым сак турушат. Бардык экономикалык илгерилөө - азыраак жумушчулар
менен бирдей же жакшыраак сапаттагы товарларды өндүрүү же кызматтарды
сунуштоонун натыйжасы. Бул аркылуу айрым иш орундары кыскарат да,
бошогон эмгек күчү жаңы жана алда канча өндүрүмдүү жумуш орундары аркылуу
өндүрүштү чыңдоого жумшалат. Бакыбаттыкты чыңдоонун бул жолун
түшүнбөстүк бийликтин кыйратуучу экономикалык саясатын колдогондордун
кеңири жайылышынын сырын аңдатат.

Жардыруу - көбүрөөк иш орундарын
түзүүбүздүн аргасы

1840-жылдары бир француз саясатчысы Бордо шаарында көбүрөөк
жумуш орундарын түзүү максатында Парижден Испанияга каттоочу темир жолду
Бордодо жардырууну чын эле сунуштаган. Бордодо темир жол талкаланчу
болсо, жүк бир поюздан башкасына ташылмак жана жүргүнчүлөр конок үй талап
кылышмак, мунун баары иш орундарын көбөйтмөк болчу. (Бул сунушту XIX
кылымдагы экономист жана публицист Фредерик Бастиат "Экономикалык
софизмдер" эмгегинде талдап, сынга алган, 94-95-беттер. Бул макала
"Экономикалык билим берүү корунда" бар).

Бул сунуш - менин айына 5 цент маяна төлөп жумушка алуу сунушуман да
алда канча акылга сыйгыс. Мен, бери дегенде, жумушчуларды жөн жерден бир
нерсени кыйратып туруп, анын анча-мынчасын калыбына келтирүү үчүн эмес,
нарктуу бир нерсе өндүрүү үчүн ишке алмакмын. Тилекке каршы, акылга сыйгыс
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болгонуна карабастан, кыйратуучу экономикалык долбоорлор сунушталып жана
жүзөгө ашырылып келет. Жумуш орундарын түзүүгө жамынган саясатчылар
демейде кайсы бир асыл-наркты өндүрүү үчүн талап кылынчу эмгектин
чыгымдарын көбөйткөн мыйзамдарды кабыл алышат.

Ал эми импортту чектөөнү жактаган жүйөөлөрдүн бири - бул чектөө
жергиликтүү жумуш орундарын түзөт (же коргойт) деген ой. Туура, бул арга
темир жолдун бир бөлүгүн талкалагандагыдай эле, анча-мынча жергиликтүү иш
орундарын түзмөкчү. Бирок, темир жол тармагынын үзгүлтүккө учураганындай
эле, импорттук чектөөлөр калк жогору барктаган өнүмдөрдү кымбаттатышы
мүмкүн. Өлкөнү импортко түрткөн жалгыз себеп - сырттан ташуунун өнүмдү эң
арзан сатып алуу жолу экендиги. Андай өнүмдү өлкөдө түздөн-түз өндүргөнгө
караганда, сырттан ташуу аркылуу камсыздоо азганактай гана жумушчу күчүн
талап кылат. Демек, соода - эмгек күчүн бошотуучу жана бул күчтү кардарлар
үчүн колдо болгон өнүмдөрдү чыгарууну көбөйтүүгө жана тейлөөнү жакшыртууга
жумшалчу технологиялык прогресс катары караса болот. Импорттук чектөө
аркылуу жумуш орундарын түзүү - темир жолдорубузду динамиттеп жардырууга,
ишканаларыбызды бомбалоого жана жумушчулардан жер казуу үчүн заманбап
жабдыктардын ордуна күрөк колдонууну талап кылууга тете.

Жумуш орундарын түзүү – экономикалык ишмердиктин түпкү максаты
болгон байлык жаратууну жүзөгө ашыруунун куралы гана экени ар дайым
эсиңизде болсун.

Өкмөттүн жумуш орундарын түзүүсү
Калайык жумуш менен камсыз болууну курал эмес түпкү максат катары

кароого ык койгондуктан, алар оңой эле алданып, өкмөттүн жумуш орундарын
түзүү долбоорлорун колдошот. Кишилердин аскердик базаларды, автоунаа
жолдорун куруу жана бизнеске экологиялык талаптарды таңуулоо сыяктуу
долбоорлорду дал ошол жүйөөдөн улам колдогонун угуп келебиз. Расмий
мекемелер чыгымдарды негиздөө үчүн пайда/чыгаша талдоосун жүргүзөт жана
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анда жумуш орундарын түзүү пайда бөлүгү катары саналат. Бул ыкма - унаанын
артыкчылыктарынын бири катары аны сатып алууга жетиштүү акча табуу үчүн
иштеген сааттарыңызды көрсөткөнгө тете. Өкмөттүк долбоор аркылуу түзүлгөн
жумуш орундары долбоор чыгымын - мүмкүнчүлүк чыгымын туюнтат. Өкмөттүн
бул долбоорлорунда алектенип жаткан жумушчулар башка ишти аткаруу
аркылуу нарктуу өнүм чыгара алышмак. Кеп - "өкмөттүн долбоору жумуш
орундарын түзөбү?" дегенде эмес, "өкмөт тапкан иште алектенгендер башка
ишке караганда, дал ушул жумуш ордунда көбүрөөк байлык жарата алышабы?"
деген суроодо. Өкмөттүн долбоорлорун жактагандар дал ушул суроону
көтөрткүсү келишпейт. Эгерде бул суроо көтөрүлсө, анда өкмөт камсыздаган аз
өндүрүмдүү иш орундары кескин азайып, жеке тармактагы жогорку өндүрүмдүү
иш орундары өтө көбөймөк.

Жыйынтыктоочу суроо: Эгерде турмуш деңгээлинин жогорку чекке
жетүүсүн кааласак, анда кайсынысы өтө маанилүү: жумуш орундарын түзүүбү же
байлык жаратуубу? Алардын өз ара айырмасы эмнеде?
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