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Саясат жана тышкы соода

Ой жүгүртүү үчүн суроо: Эмнеге өкмөттөр соодага салык салышат жана аны
чектешет?

Мүмкүнчүлүк чыгымдары жана салыштырмалуу артыкчылык жоболору
өңүтүнөн алсак, эркин сооданын жүйөөлөрү теориялык жактан да, эмпирикалык
жактан да талашсыз. Бир өлкөнүн эли бардык нерсени өндүрүүдө абсолюттук
артыкчылыкка ээ болсо дагы, алар тышкы соодадан баары бир пайда табышат,
анткени алар ар нерсени өндүрүүдө салыштырмалуу артыкчылыкка ээ боло
алышпайт.

Көптөгөн эмпирикалык далилдер эркин сооданын теориялык жүйөөлөрүн
ырастайт. Өлкөлөр эл аралык соодага өзүнүн өндүрүмдүү аракеттерин
салыштырмалуу артыкчылыктарына багыттоого канчалык көбүрөөк уруксат
берсе, алар сооданы чектегендерге караганда ошончолук көбүрөөк ийгиликке
жетишет. Бул далилге карабастан, дээрлик эч бир өлкө эркин соода саясатына
түшө элек. Сейрек жана, адатта, кыска мөөнөттүү учурларды эске албаганда,
өкмөттөр импортко салык салуу же квота коюу аркылуу экономикалык
өндүрүмдүүлүктү жана өз жарандарынын жыргалчылыгын төмөндөтүүдө. Эмне
үчүн мындай? Бул суроого жооп берүү - колуңуздагы эссенин мүдөөсү.

Кызматташууга каршы мүлк тартып алуу
Эркин сооданын артыкчылыктарын эске алганда, эгер саясий жүрүм базар

жүрүмү сыяктуу коомдук кызматташтыкка жол берсе, анда эч бир өкмөт импортко
каршы бөгөт тургузмак эмес. Соода чектөөлөрү жоюлганда, кардарлар пайда
табышат, бирок кээ бир жумушчулар жана инвесторлор зыян тартышат; зыяндын
көбү - убактылуу, айрымдары туруктуу болот. Ал тургай, өз тармагынын
соодалык корголушунан биротоло айрылгандыктан, туруктуу зыянга кириптер
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болгондор деле бүткүл ички өнөр жай корголгон экономикада жашаганга
караганда, толугу менен эркин соода өкүм сүргөн экономикада жашашса эп
болмок. Жеке кишилер өз өнөр жайынын корголушунан пайда көрүшсө да, алар
башка өлкөлөрдүн өнөр жайларынын корголушунан кардар катары көбүрөөк
жоготушат.

Чет элдик атаандаштыкка дуушар болгон өнөр жай тармагынын өкүлдөрү,
эгер алар башкаларга келтирилчү чыгымдарды эске алышпаса, анда өздөрүн
өкмөт коргоп туруусун көксөшөт. Эгерде өнөр жай бул чыгымдарды төлөөгө
мажбур болсо, анда жаатчыл коргоо пайда болбойт, анткени кардарлардын
тарткан зыяны корголгон өнөр жай тармагынын пайдасынан дайыма оор болот.

Тилекке каршы, адамдар өкмөттөн жеңилдик алганда, алар базар
шартында болгон сыяктуу чыгымдарды чагылдырган бааларды төлөбөйт. Базар
жайынын кызматташтыгы анын көптөгөн кишилерге чачыратылган чыгымдарды
чогултуу, топтоо жана башкаларга маалымдоо жөндөмүнөн келип чыгат,
ошондуктан бул чыгымдар аларга жооптуу кишилер тарабынан эске алынып
турат. Таптакыр тескерисинче, саясий мүнөздө берилчү пайдалардын
чыгымдары көптөгөн кишилерге чачыратылганда, бул чыгымдар эске алынбай
калышы ажеп эмес. Демек, өкмөт, адатта, кишилерге жеке пайданы
кызматташтык аркылуу эмес, мүлк тартып алуу аркылуу жабдууну жүргүзүүчү
куралга айланат.

Көпчүлүктүн чабалдыгы
Соода чектөөсүнөн түшкөн пайда корголгон өнөр жай тармагындагы

азганактай топтун колуна тийет, ал эми анын чыгымдары бүткүл кардарлар
коомуна чачыратылат. Соода чектөөсүнүн зыяны миллиондогон кардарларга
чачыратылганда, корголгон өнүм үчүн ашыгыраак төлөп жатканын билсе - бир
ууч киши, болбосо, эч ким деле билбейт. Кантсе да, кардарлар жүздөгөн ар кыл
өнүмдөрдү сатып алышат жана бир товардын баасынын саал жогорулашы,
адатта, алардын эч кимисинин жыргалчылыгына анчейин деле доо кетирбейт.
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Ал түгүл кардар кошумча чыгымдан кабардар болсо деле, анын соода
чектөөсүнөн улам экенин сейрек учурда гана билет. Эгерде ал кокусунан ашыкча
чыгымдын себебин билип калса да, ага каршы саясий нукта күрөшүүгө көңүлү
чаба бербейт. Ал түгүл ал соода чектөөсүн жоё алса да, бул аракеттин куну
чектөөнүн наркына барабар же андан көп чыгымга учуратышы мүмкүн. Чектөөнү
жоюунун жалпы пайдасы эбегейсиз зор болгону менен, пайданын көбү саясий
иш-аракет кылса дагы, кылбаса дагы, башка кардарларга тийет. Бирок анын
саясий иш-аракеттери, эгер ал жалгыз иш кылса, эч кандай жакшылыкка алып
келбейт.

Албетте, эгерде кардарлардын чоң пайызы ынтымактуу аракет кылса,
анда алар чечүүчү саясий таасирге ээ болмок. Бирок кардарлардын саны
ушунчалык көп дейсиз, ар биринин тарткан зыяны өтө аз болгондуктан, аларды
саясий иш-чарага чыгууга уюштуруу дээрлик мүмкүн эмес. Көп учурда орун алып
келгендей, саясаттан жабыркаган кишилердин саны канчалык көп болсо,
алардын саясий таасири ошончолук начар болот.

Азганактай топтун кубаты
Башка жагын алсак, соода чектөөлөрүнөн пайда көргөндөр

салыштырмалуу өтө аз болгондуктан, алар өз пайдасы үчүн лобби түзүүдө
натыйжалуу болушат. Ар бир кишиге тийчү пайда олуттуу болмокчу жана ар ким
өзүнүн пайдасын да, ошол кирешенин булагы тууралуу да билмекчи. Мындан
тышкары, пайда алуучулардын саны аз болгондуктан, алар үчүн саясий иш-
чараны уюштуруу да салыштырмалуу оңой. Албетте, алар жалпысынан өнөр
жай тармагы жана кесиптик жамааттар аркылуу уюмдашып алышкан болот.
Демек, соодага чектөө маселеси каралып жатканда, саясатчылар чектөөнү
жактагандардан көп нерсени угушат, ал эми андан зыян тартчулардан өтө аз
киши айтат, же эч ким чыкпайт. Тыянагында, азчылыктын ширелтилген
пайдалары көңүл чордонунда болуп, саны андан алда канча чоң, бирок
чачыранды чыгымдар көңүл сыртында калат. Ошондуктан, көп учурда саясаттан
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пайда көргөн кишилердин саны канчалык азыраак болсо, алардын саясий
таасири ошончолук кубаттуураак болот.

Чакан, уюшкан топтор сооданы чектөө (жана башка көптөгөн атайын
кызыкчылык саясаттары) аркылуу жалпы элдин эсебинен пайда алган учурда,
саясий жүрүм коомдук кызматташтыкты кеңейтүүгө бир аз гана өбөлгө түзө алат.
Ушул себептен улам өкмөт эркин базардын ишмердүүлүгүнөн келип чыккан
коомдук кызматташтыкка ар дайым коркунуч туудурат.

Кээ бир чыгымдарды эске алуу
Соода чектөөлөрүнүн чыгымдарын аныктоо жогоруда көрсөтүлгөндөн

алда канча оор. Болот импорттоого чектөөлөрдү карап көрөлү. Азганактай
кишилер гана болотту тикелей сатып алышат. Тескерисинче, алар болоттон
жасалган буюмдарды сатып алуу менен кыйыр түрдө төлөшөт. Мындан
тышкары, импортту чектөө болоттун баасын жогорулатканда, жумушка орношуу
мүмкүнчүлүктөрү болоттон көз каранды тармактарда кыскарат. Соода
чектөөсүнөн улам жумушка орношо албагандар мунун себебин сейрек
учурларда эле билбесе, жалпысынан эч билишпейт. АКШ базарындагы болот
импортун 15 пайызга чектөө өлкө кардарларына болот өнөр жайындагы ар бир
сакталган жумуш оруну үчүн жылына 189 000 доллар чыгым алып келээри жана
АКШнын болот өнөр жайындагы ар бир жумуш орунунун сакталышы үчүн
болоттун кымбатташынан улам өлкөдө 3,5 жумуш оруну жоюлаары
болжолдонууда.(1)

Корутунду суроолор: Деги коомдук кызматташтыкка эмнелер көбүрөөк
түрткү берет? Базарларбы же өкмөттүн аракетиби? Коомдук кызматташтык
деңгээли экономикалык прогресске жана кишилердин жашоо деңгээлине таасир
тийгизеби? Жообуңузду түшүндүрүңүз.
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