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Քաղաքական�թյ�ն և արտաքին
առևտ�ր

Հարց մտորել� համար. ինչո՞ւ են պետ�թյ�նները հարկ�մ և

սահմանափակ�մ առևտրային գործ�նե�թյ�նը:

Այլընտրանքային ծախսերի և համեմատական առավել�թյան

տեսանկյ�նից ազատ առևտրի խնդիրը չափազանց բարդ է թե՛

տեսականորեն, թե՛ գործնական�մ: Ն�յնիսկ եթե երկրի բնակչ�թյ�նը

բացարձակ առավել�թյ�ն �նի ամեն տեսակ ապրանք արտադրել� մեջ,

այն�ամենայնիվ, միջազգային առևտրից օգ�տ կստանա, քանի որ ամեն ինչ

արտադրելով՝ երկիրը չի կարող համեմատական առավել�թյ�ն �նենալ:

Հար�ստ փորձն ապաց�ց�մ է ազատ առևտրի առավել�թյ�նների

տեսական փաստարկները: Որքան ավելի է երկիրը թ�յլ տալիս, որ

միջազգային առևտ�րն իր արտադրական ջանքերն �ղղի դեպի սեփական

համեմատական առավել�թյ�նները, այնքան ավելի է այն բարգավաճ�մ

միջազգային առևտ�րը սահմանափակող երկրների համեմատ: Չնայած այս

հանգամանքին՝ գրեթե ոչ մի երկիր ազատ առևտրի քաղաքական�թյամբ չի

առաջնորդվել: Ներմ�ծ�մների մասով հարկեր և քվոտաներ սահմանելով՝

պետ�թյ�նները (շատ քիչ և սովորաբար կարճատև բացառ�թյ�ններով)

նվազեցն�մ են տնտեսական արտադրողական�թյ�նը և իրենց

քաղաքացիների բարեկեց�թյան մակարդակը: Ինչո՞ւ: Այս էսսեի նպատակն

այդ հարցին պատասխանելն է:

Համագործակց�թյ�ն և առգրավ�մ

Հաշվի առնելով ազատ առևտրի առավել�թյ�նները՝ ոչ մի պետ�թյ�ն

ներմ�ծման խոչընդոտներ չէր ստեղծի, եթե քաղաքական գործընթացը

Հեղինակ՝ Դ�այթ Լի
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սոցիալական համագործակց�թյ�նը խթաներ այնքան, որքան դա ան�մ է

շ�կայական գործընթացը: Առևտրի սահմանափակ�մների վերաց�մից

սպառողները շահ�մ են, բայց որոշ աշխատողներ և ներդրողներ վնաս են

կր�մ, ոմանք՝ ժամանակավոր, ոմանք էլ՝ մշտական: Սակայն ն�յնիսկ նրանք,

որոնք իրենց ոլորտ�մ առևտրի պաշտպան�թյան վերացման հետևանքով

մշտական կոր�ստներ են կր�մ, լիարժեք ազատ առևտ�ր �նեցող

տնտես�թյ�ն�մ ավելի լավ են ապր�մ, քան արտադր�թյան բոլոր

տեղական ոլորտները պաշտպանված տնտես�թյ�ն�մ: Թեև անհատները

ոլորտի պաշտպանված�թյ�նից կարող են ն�յնիսկ շահել, մնացած բոլոր

ոլորտների պաշտպանված�թյան արդյ�նք�մ նրանք որպես սպառող շատ

ավելին կկորցենեն:

Ոլորտի մյ�ս ընկեր�թյ�նները, որոնք մրցակց�թյան մեջ են օտար

կազմակերպ�թյ�նների հետ, կցանկանան, որ կառավար�թյ�նը

պաշտպանի իրենց, եթե ստիպված չլինեն կրել դրա հետևանքով մյ�սների

համար գոյացող ծախսերը: Սակայն պրոտեկցիոնիզմ առկա չէր լինի, եթե

ոլորտն ինքը վճարեր այդ ծախսերը, քանի որ սպառողների կրած բեռը միշտ

ավելի մեծ է, քան ոլորտի պաշտպանված լինել�ց ստացվող օգ�տները:

Ցավոք, պետ�թյան կողմից մարդկանց տրամադրվող բարիքների

արժեքը չի արտացոլ�մ դրանց ծախսերը, ինչը շ�կայի պայմաններ�մ տեղի

է �նեն�մ: Շ�կայական պայմաններ�մ համագործակց�թյ�նը տեղի է

�նեն�մ, որովհետև շ�կան �նակ է հավաքել�, կ�տակել� և հաղորդել�

մեծ թվով մարդկանց միջև բաշխված ծախսերն այնպես, որ դրանք հաշվի

առնվեն պատասխանատ�ների կողմից: Իսկ երբ քաղաքական որոշ�մների

հիման վրա տրամադրված բարիքները բաշխվ�մ են մեծ թվով մարդկանց

միջև, այդ ծախսերն ամենայն հավանական�թյամբ կանտեսվեն: Այսպիսով,

պետ�թյ�նը սովորաբար դառն�մ է միջոց, որի օգն�թյամբ մարդիկ կարող

են անձնական շահ ստանալ ոչ թե համագործակց�թյան, այլ առգրավման

միջոցով:

Մեծամասն�թյան թ�լ�թյ�նը
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Առևտրի սահմանափակ�մներից օգտվ�մ է պաշտպանված ոլորտ�մ

գործող մի քանի ընկեր�թյ�ն, մինչդեռ ծախսերը բաշխվ�մ են բոլոր

սպառողների միջև: Եթե առևտրի սահմանափակման հետևանքով

առաջացող ծախսերը բաշխվեն միլիոնավոր սպառողների միջև, գրեթե ոչ ոք

չի նկատի գնի այն փոքր թանկաց�մը, որ նրանք վճար�մ են պաշտպանված

ապրանքի համար: Չէ՞ որ սպառողները հարյ�րավոր տարբեր ապրանքներ

են գն�մ, և մի ապրանքի չնչին թանկաց�մը սովորաբար չի ազդ�մ նրանց

բարեկեց�թյան վրա: Ն�յնիսկ եթե սպառողը տեղյակ է լրաց�ցիչ ծախսի

մասին, նա դժվար թե իմանա, որ դրա պատճառը առևտրի

սահմանափակ�մն է: Իսկ եթե նա այն�ամենայնիվ գիտի՝ որն է այդ

լրաց�ցիչ ծախսի պատճառը, նա դրան քաղաքական ձևով արձագանքել�

բավարար շարժառիթ չի �նենա: Ն�յնիսկ եթե սպառողը կարողանար

վերացնել առևտրի սահմանափակ�մը, նրա գործադրած ջանքերի գինն այդ

սահմանափակման արժեքից շատ ավելի բարձր կլիներ: Չնայած նրան, որ

սահմանափակման վերացման արդյ�նք�մ ստացվող օգ�տը հսկայական է՝

դրա մեծ մասը կբաշխվեր այլ սպառողների միջև՝ անկախ այն բանից՝

քաղաքական քայլեր կձեռնարկեին, թե ոչ: Բայց եթե սպառողը մենակ է

գործ�մ, նրա քաղաքական պայքարը հավանաբար արդյ�նք չի տա:

Իհարկե, եթե միասնաբար գործի սպառողների մեծ տոկոս, անշ�շտ,

որոշիչ քաղաքական ազդեց�թյ�ն կլինի։ Բայց քանի որ սպառողների թիվը

մեծ է, և նրանցից յ�րաքանչյ�րը այդքան փոքր շահ �նի քաղաքական քայլ

ձեռնարկել�ց, գրեթե անհնար է նրանց համախմբել դրա շ�րջը: Հաճախ

որքան մեծ է որևէ քաղաքական�թյ�նից տ�ժած մարդկանց թիվը, այնքան

թ�յլ է նրանց քաղաքական ազդեց�թյ�նը:

Փոքրամասն�թյան �ժը

Մյ�ս կողմից, քանի որ համեմատաբար քչերն են օգ�տ ստան�մ

առևտրի սահմանափակ�մից, նրանք կարող են հօգ�տ դրա արդյ�նավետ

լոբբինգ իրականացնել: Նրանցից յ�րաքանչյ�րի համար օգ�տը զգալի
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կլինի, և յ�րաքանչյ�րը կիմանա՝ ինչ շահ �նի, � որն է այդ շահի աղբյ�րը:

Նաև, քանի որ շահառ�ների թիվը մեծ չէ, նրանց համախմբելն �

քաղաքական քայլ ձեռնարկելը համեմատաբար ավելի հեշտ կլինի: Ավելին,

արդյ�նաբերական և մասնագիտական ասոցիացիաները սովորաբար

նրանց արդեն համախմբած են լին�մ: Այսպիսով, առևտրի

սահմանափակման մասով քաղաքական գործիչներին ավելի շատ կդիմեն

նրանք, որոնց ձեռնտ� է այդ սահմանափակ�մը, քան նրանք, որոնք դեմ են

դրան: Արդյ�նք�մ ձևավորվ�մ է կենտրոնացված օգ�տներ տրամադրել� և

շատ ավելի մեծ, բայց բնակչ�թյան լայն զանգվածի կրած ծախսերն

անտեսել� միտ�մ: Այսպիսով, հաճախ որքան փոքր է որևէ

քաղաքական�թյ�նից օգ�տ ստացողների թիվը, այնքան �ժեղ է նրանց

քաղաքական ազդեց�թյ�նը հօգ�տ այդ քաղաքական�թյան:

Եթե փոքր կազմակերպված խմբերն առևտրի սահմանափակման (և

հատ�կ հետաքրքր�թյ�նների ծառայող շատ այլ քաղաքական�թյ�նների)

միջոցով կարող են ընդհան�ր բնակչ�թյան հաշվին օգ�տ ստանալ,

քաղաքական գործընթացի միջոցով մեծ սոցիալական համագործակց�թյան

հնարավոր չէ հասնել: Այդ պատճառով ազատ շ�կայի պայմաններ�մ

գոյացող սոցիալական համագործակց�թյան համար պետ�թյ�նը մշտական

վտանգ է ներկայացն�մ:

Որոշ ծախսերի դիտարկ�մ

Առևտրի սահմանափակ�մների ծախսերը սահմանելն իրական�մ

ավելի դժվար է, քան կարող է թվալ վերը նկարագրվածից: Դիտարկենք

պողպատի ներմ�ծման սահմանափակ�մները: Շատ քչերն են պողպատն

անմիջականորեն գն�մ: Նրանք դրա դիմաց ավելի շ�տ ան�ղղակի են

վճար�մ՝ գնելով պողպատից պատրաստված ապրանքներ: Բացի այդ, երբ

պողպատի գները ներմ�ծման սահմանափակման հետևանքով բարձրան�մ

են, պողպատը որպես հ�մք օգտագործող ոլոտրներ�մ զբաղված�թյան

հնարավոր�թյ�նները կրճատվ�մ են: Նրանք, որ առևտրի
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սահմանափակման հետևանքով աշխատանք չ�նեն, հաճախ չգիտեն՝ որն է

պատճառը: Հաշվարկվել է, որ եթե ԱՄՆ-ի շ�կայ�մ պողպատի

ներմ�ծ�մները տասնհինգ տոկոսով սահմանափակվեն, պողպատի

արդյ�նաբեր�թյան ոլորտի յ�րաքանչյ�ր աշխատատեղի պահպան�մը

ամերիկացի սպառողների վրա տարեկան 189  000 դոլար կնստի, իսկ այդ

յ�րաքանչյ�ր պահպանված աշխատատեղի արդյ�նք�մ գոյացած

պողպատի ավելի բարձր գների հետևանքով ավելի քան 3.5 աշխատատեղ

կկրճատվի:(1)

Ամփոփիչ հարցեր. ի՞նչն է ավելի շատ նպաստ�մ սոցիալական

համագործակց�թյանը: Շ�կանե՞րը, թե՞ պետ�թյան գործող�թյ�նները:

Արդյո՞ք սոցիալական համագործակց�թյան չափն ազդ�մ է տնտեսական

առաջընթացի և մարդկանց կենսամակարդակի վրա: Հիմնավորե՛ք ձեր

պատասխանը:

1. Տե՛ս՝ «Arthur Denzau, “American Steel: Responding to Foreign Competition,” Center for the Study of American Business,

Washington University, St. Louis, Mo., February 1985.»: ↩ 

Դ�այթ Լիի «Քաղաքական�թյ�ն և արտաքին առևտ�ր» հոդվածը տրամադրել է Տնտեսագիտական

կրթ�թյան հիմնադրամը` "Creative Commons Attribution 4.0" միջազգային լիցենզիայի հիման վրա:
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