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Жұмыс орындарын ашу не байлық
құру

Ойлануға арналған сұрақ: жұмыс орындарын ашу үшін үкімет әскери базалар құрып,

жолдар салуы тиіс пе?

Әдетте үкімет жобалары оның қанша жұмыс орнын ашатынымен бағаланады.

Импортқа шектеу қою ел ішіндегі жұмыс орындарын қорғау және жаңа жұмыс

орындарын ашу тәсілі ретінде көрінеді. Салық жеңілдіктері мен салықтан жалтаруға

мүмкіндік беретін заңдар көбіне бапталып отырған саладағы жұмыспен қамтуды арттыру

ретінде түсіндіріледі. Президенттер өз билігі кезінде ашылған жұмыс орындары санын

мақтан етіп айтады. Көбірек жұмыс орны ашылса, президент әкімшілігі де көбірек

жетістікке жеткен болып саналады. Бұрын-соңды бюджет ақшасын жұмсайтын

бағдарламаны насихаттаушылар оның жұмыс орнын ашатынын айтпай өткен емес-ау.

Тіпті соғыстың да жұмыс орнын ашатын оң тұсы бар деп саналады.

Негізі жұмыс орнын ашудың еш жамандығы жоқ. Жұмыс істеу арқасында адамдар

байлық түзеді. Сондықтан жұмыс орнының ашылуын жалаулатып көрсетуді түсінуге

болады. Алайда адамдар шын мәнінде байлығын арттыруды қалайтынын, ал жұмыс орны

соған жетудің құралы ғана екенін оңай ұмытып кетеді. Осы қарапайым факт естен

шығып кеткенде, жұмыс орнын ашу басты мақсат етіп қойылғандай адамдарды

алдаусырата салуға болады. Ойға қонымды көрінгенімен бұл дәлелдер байлықты түзудің

орнына оны құртатын саясатты қолдауға қолданылады. Адамның салын суға кетіретін

көп мысалдың бірнешеуін келтіріп өтейін.
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Жұмыс орнын ашу басты мәселе емес
Барлық экономикалық әрекеттің мақсаты – қолда бар тапшы ресурстармен

(соның ішінде адамның талпынысы) мейілінше көп құндылық қалыптастыру. Алайда

тапшылық шегін қаншалықты кергілесек те, бұл шек кеңеймейді. Тапшылық мәңгібақи

бізді қалаған нәрсеміздің бәріне жеткізбей тұрады. Әрдайым атқаруға болатыннан

әлдеқайда көп жұмыс болады. Сондықтан жұмыс орнын ашу басты мәселе емес. Мәселе

адам мейілінше көп құндылық өндіретін жұмыс орнын түзуде жатыр. Қытайға

барғанында қайламен, күрекпен бөгет салып жатқан топтың үстінен түскен инженер

туралы ойдан шығарылған хикаяның айтары осы. Жұмысшыларға жер қазатын моторлы

жабдық берсе, жұмысты бірнеше ай емес, бірнеше күнде бітіруге болатынын айтқан

инженерге сол жердің бригадирі ондай жабдық талай жұмыс орнын құртады деп жауап

беріпті. «Аһ», деді инженер, «Сіз бөгет салуды көздеп отыр екен десем. Көздегеніңіз

жұмыс орнын сақтау болса, жұмысшыларға күрек орнына қасық бермейсіз бе»?

«Афина колледж қалашығы тұрғындары маған арзан ақыға, айталық айына 5

центке жұмыс істеуге келіссе, олардың бірін қалдырмай жұмысқа алар едім» дегенді

Джорджия университетіндегі студенттеріме мысал ретінде айтамын. Айлықты тағы

азайтсақ, бүкіл Джорджия штаты тұрғындарын жұмысқа аламын. Жұмысшыларды

сондай айлыққа жұмысқа алсам, оларға бөгетті қасықпен салдырғанның өзінде пайда

табар едім. Әрине, өзге жұмыс берушіге жалданса, әлдеқайда көп ақша табатынын

білетін студенттер менің ұсынысымның ақылға сыйымсыз екенін түсінеді. Бұл жұмыс

орны санына мән беру түзілетін немесе түзілмейтін құндылықты елеусіз қалдыратынын

ашып көрсетеді. Мен ұсынғаннан гөрі студенттерім кіре алатын жалақысы жоғары

жұмыс орындарында көбірек құндылық өндіріледі. Ашық еңбек нарықтарындағы жалақы

тудыратын үлкен артықшылық бар, ол адамды әйтеуір бір жұмысқа емес, ең жоғары

бағаланатын жұмысқа тартады.

Нарықтық жалақының тағы бір артықшылығы – ол жұмыс берушілерді

қызметкерлерді олардың балама жалақысына жұмысқа алуға және дәл осы құндылықты

азырақ жұмыс күшімен түзу арқылы жұмыс орны санын қысқартуға дайын тұруға

мәжбүрлейді. Бүкіл экономикалық ілгерілеу қазіргі немесе жақсартылған тауар мен

қызметті азырақ жұмысшымен ұсына алу нәтижесінде орын алады, яғни кей жұмыс
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орындарын қысқартып, жаңа, өнімділеу жұмыс орындарының өнімділігін арттыруға

еңбек күшін босатады. Әл-ауқатты жақсартудың осы жолын түсінбеу салдарынан

деструктивті қоғамдық саясатты ұнатушылар көбейеді.

Динамитті жарып, көбірек жұмыс орнына
жол салу

1840-жылдары бір француз саясаткері Бордо қаласында көп жұмыс орны ашылуы

үшін Парижден Испанияға тартылған рельстің Бордо тұсындағы бөлігін жарып жіберу

қажет деген үндеу тастады. Жүк бір поездан екіншісіне тасылып, жолаушыларға қонақ

үй керек болар еді, ал мұның бәрі халыққа жұмыс болады. (Бұл ұсынысты 19-ғасырда

өмір сүрген экономист және эссеші Фредерик Бастиат «Экономикалық софистика»

(Economic Sophisms, pp. 94-95) еңбегінде талдап, сынаған. Бұл мақала Экономикалық

білім беру қорында бар).

Әлгі ұсыныс менің айына 5 центке жұмысшы жалдау ұсынысымнан да сорақы.

Енді мен жұмысшыларды көпе-көрнеу зақым келтіруге емес, бір құнды тауар өндіру

үшін жалдамақ болдым ғой. Өкінішке қарай, абсурд болғанына қарамастан,

экономикалық тұрғыдан жойқын жобалар ұсынылып, жүзеге асырылып жатады. Жұмыс

орындарын ашамыз деген желеумен саясаткерлер әдетте белгілі бір құндылықты

өндіруге қажетті күш-жігерді арттыратын заңнаманы қабылдайды.

Импортты шектеуді жақтайтын дәлелдерінің бірі – ел ішінде жұмыс орындары

ашылады (немесе бұрыннан бар жұмыс орындарын сақтап қаламыз). Рас. Рельстің бір

бөлігін талқандау Бордода жұмыс орындарын түзгеніндей, бұл да ел ішінде біраз жұмыс

орнын түзеді. Алайда рельстің талқандалуы сияқты импортты шектеу де құнды өнімдерді

сатып алу бағасын өсіріп жібереді. Бір елдің өнімдерді импорттауының жалғыз себебі –

бұл оларды иеленудің ең арзан тәсілі. Әлгі тауарларды өз елінде өндіргеннен гөрі сыртқы

сауда арқылы алуға қажетті қызметкер саны азырақ. Сауда-саттықтың осылайша

жұмысшыларды босатып, олардың тұтынуға дайын тауар мен қызмет өндірісін

арттыруына жол ашуы технологиялық үдеріс іспетті. Рельске динамит қою,

фабрикаларды талқандау және жұмысшыларға жер қазатын заманауи жабдықтың
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орнына күрек ұстату жұмыс орындарын қалай ашса, импортты шектеу де солай ашады.

Жұмыс орындарын ашу – экономикалық әрекеттің түпкі мақсаты, яғни дәулет

түзу жолындағы құрал екенін әрдайым есте ұстаңыз.

Үкіметтік жұмыс орындарын ашу
Жұрт жұмыс орнын құралдан гөрі мақсат ретінде қабылдауға бейім болғандықтан,

олар жұмыс орындары ашылады дегенге алданып, үкімет бағдарламаларын қолдап

жатады. Адамдардың осы орайда әскери база, шоссе құрылысы және кәсіпкерлікке

таңылатын экологиялық талаптарды жақтап аргумент келтіріп жатқанын бәріміз де

естідік. Жұмсалатын қаржыны негіздеу үшін мемлекеттік мекемелер пайда/шығын

зерттеулерін жиі жасап жатады, онда ашылған жұмыс орындары пайда ретінде

көрсетіледі. Мұнысы сіз автокөлік сатып алуға жеткілікті ақша табу үшін істеген

жұмыс сағаттарыңызды көлік әкелетін пайда ретінде санау сияқты. Үкімет жобасы

аясында ашылған жұмыс орындары жобаның шығынына, яғни балама құнға жатады.

Үкімет жобасына кірген жұмысшылар өзге бір істі істеп, молырақ құндылық түзе алар

еді. Мәселе үкімет жобасының жұмыс орындарын ашу-ашпауында емес, осы жұмысқа

кіргендердің өзге жұмыс орнында түзуі ықтимал байлықтан көбірек байлық түзер-

түзбесінде. Үкімет бағдарламасын жақтаушылар бұл сұрақты қойғысы келмейді. Осы

сұрақ қойылғанда үкімет ашқан өнімділігі төмен жұмыс орындар саны әлдеқайда аз, ал

жеке сектордағы өнімділігі жоғары жұмыс саны әлдеқайда көп болар еді.

Бекіту сұрағы: егер жоғары өмір стандартына қол жеткізгіміз келсе, жұмыс

орнын ашу мен байлық түзудің қайсысы маңыздырақ? Олардың айырмашылықтары не?
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