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Саясат және сыртқы сауда

Ойландыратын сұрақ: Некіктен үкімет салық салып, сауданы шектейді?

Балама құн мен салыстырмалы артықшылық ұғымдарын қолданып, теориялық

тұрғыдан да, эмпирикалық тұрғыдан да еркін сауданың артықшылығын мойындаймыз.

Бір елдің халқы барлық затты өндіруде абсолютті артықшылыққа ие болса да, сыртқы

саудадан олар да ұтады, себебі ешқандай мемлекет барлық тауар өндіруде салыстырмалы

артықшылыққа ие бола алмайды.

Еркін сауданы қолдайтын теориялық аргументтерді көптеген эмпирикалық

дәлелдер растайды. Мемлекеттер халықаралық саудаға қатысу арқылы өздерінің бар

өндіргіш күшін салыстырмалы артықшылықтарына қарай бағыттаса, олардың жағдайы

сауданы шектейтін елдерге қарағанда жақсырақ болмақ. Осы дәлелдерге қарамастан,

ешбір ел еркін сауда саясатын ұстанбайды. Сирек және қысқа мерзімді ерекшеліктер де

болуы мүмкін, бірақ үкімет импортқа салық немесе квоталар белгілеу арқылы

экономикалық өнімділік пен азаматтардың әл-ауқатын төмендетеді. Неге? Бұл эсседе осы

сұраққа жауап береміз.

Ынтымақтастық пен тәркілеуді салыстыру
Еркін сауданың артықшылықтарын ескерсек, саяси үдеріс нарықтық үдеріс

тәрізді қоғамдық ынтымақтастыққа жол ашса, бірде-бір үкімет еркін саудаға тосқауыл

қоймас еді. Саудаға шектеу қойылмаса, тұтынушылар ұтады, бірақ кейбір жұмысшылар

мен инвесторлар ұтылады, көбі уақытша, ал кейбіреулері тұрақты түрде ұтылмақ.

Салалық сауда қорғанысынан айырылып, біржола ұтылғандардың өзі, барлық отандық

өнеркәсіптер қорғалған режимге қарағанда, еркін сауда экономикасында жақсырақ өмір

сүреді. Жеке адамдар өздерінің салалық қорғанысынан пайда көрсе де, тұтынушы ретінде

басқа салалардың қорғалуынан әлдеқайда көп жоғалтады.

Шетелдік бәсекелестікке ұшыраған саладағылар, өздерінің басқаларға тигізетін
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шығынын ескермесе, өздерін үкіметтің қорғағанын қалайды. Бұл шығындарды саланың

өзі төлеуі керек болса, протекционизм енгізілмес еді, тұтынушыларға түсетін

ауыртпалық қорғалатын саланың пайдасынан әрқашан көбірек.

Өкінішке орай, адамдар үкіметтен көмек алғанда, олар нарықтағы сияқты

көмектің шынайы құнын төлеуге міндетті емес. Нарықтағы ынтымақтастық нарықтың

шығын туралы ақпаратты жинау, жинақтау және көп адамға тарату қасиетінен

туындайды, сөйтіп осы шығындарға жауапты тұлғалар оны ескереді. Керісінше, саяси

себептермен берілген жәрдемнің шығыны халыққа бөлінген кезде, бұл шығындар

еленбеуі мүмкін. Осылай үкімет ынтымақтастық арқылы емес, тәркілеу арқылы жеке

артықшылыққа ие болудың құралына айналады.

Көпшіліктің әлсіздігі
Сауданы шектеуден түсетін пайда қорғалатын саладағы аз адамға беріледі, ал

шығын барлық тұтынушылардың мойнына аз мөлшерде таратылады. Сауданы шектеудің

шығыны миллиондаған тұтынушыға бөлінетіндіктен, адамдар қорғалатын өнімге

берілетін қосымша, кішкентай төлемді сезбеуі мүмкін. Ақыр соңында, тұтынушылар

жүздеген өнім сатып алады, ал әдетте бір тауардың бағасының аздап көтерілуі

тұтынушының жалпы әл-ауқатына аз әсер етеді. Тұтынушы бұл қосымша шығын туралы

білсе де, мұның сауданы шектеуге байланысты пайда болғанын білмеуі мүмкін. Ал ол

кездейсоқ артық шығынның себебін біліп қойса да, оның саяси әдістермен күресуге

ынтасы аз. Ол сауда шектеуін алып тастай алса да, оның жұмсайтын күш-жігері

шектеудің құнындай немесе одан көбірек болады. Шектеуді жоюдың жалпы пайдасы

орасан зор болғанымен, оның көп бөлігі олардың бұл күреске қатысқан/қатыспағанына

қарамастан, басқа тұтынушыларға кетеді. Алайда адам жалғыз әрекет етсе, оның саяси

іс-әрекетінен нәтиже шығуы екіталай.

Әрине, тұтынушылардың көп бөлігі бірге әрекет етсе, олардың саяси ықпалы зор

болар еді. Тұтынушылардың саны өте көп болғандықтан, олардың әрқайсысының

нәтижедегі үлесі өте кішкентай болғандықтан, оларды саяси бір мақсат үшін

жұмылдыру мүмкін емес. Көбінесе саясаттан зиян шеккен адамның саны көп болған
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сайын, олардың саяси ықпалы әлсірей түседі.

Азшылықтың күші
Екінші жағынан, сауданы шектеуден салыстырмалы түрде аз адам пайда табады,

сондықтан олардың лоббистік әрекеттері тиімді. Әр адамға келетін пайда айтарлықтай

көп және әрқайсысы өзінің пайдасын да, оның қайдан келетінін де бес саусағындай біледі.

Сондай-ақ, бенефициарлардың саны аз болғандықтан, оларды саяси бір мақсат үшін

жұмылдыру оңайырақ. Шынында да, олар жалпы салалық және кәсіптік бірлестіктер

арқылы әрқашан жақсы ұйымдасқан. Сондықтан сауданы шектеу туралы мәселе

қаралғанда, саясаткерлер шектеуді қолдайтын көп адамды тыңдайды, ал оған қарсы

келетіндерді сирек естиді не тіпті естімейді. Нәтижесінде азшылыққа шоғырланған пайда

беріледі, ал көп, бірақ шашыраңқы шығынды ешкім елемейді. Осылайша, саясаттан пайда

көретін адамның саны неғұрлым аз болса, олардың саяси ықпалы соғұрлым күштірек.

Сауда шектеулері (және басқа ерекше мүддені қорғайтын саясаттар) арқылы

көпшіліктің есебінен пайда табатын шағын, ұйымдасқан топтар бар кезде, саяси

процестер арқылы қоғамдық ынтымақтастыққа қол жеткізу қиын. Сол себепті үкімет

еркін нарықтық әрекеттерден туындайтын қоғамдық ынтымақтастыққа үнемі қауіп

төндіреді.

Кейбір шығындарды қарастырайық
Сауда шектеулерінің шығынын анықтау жоғарыда көрсетілгеннен күрделірек.

Болат импортына қойылатын шектеулерді қарастырайық. Болатты тікелей сатып

алатындар аз. Керісінше, олар болаттан жасалған бұйымдарды сатып алғанда оған

жанама түрде төлейді. Сондай-ақ, импорттық шектеулер болаттың бағасын көтергенде,

болатты ресурс түрінде қолданатын салаларда жұмыс орындары азаяды. Сауда

шектеуіне байланысты жұмыс таппайтындар оның нақты себебін сирек біледі. Болат

импортын АҚШ нарығының 15 пайызына дейін шектегенде, американдық тұтынушылар

болат өндірісіндегі әр жұмыс орны үшін жылына 189 000$ төлейді және болат
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бағасының өсуіне байланысты АҚШ-тағы болат өндірісіндегі сақталған әр жұмыс орны

үшін 3,5-тен астам жұмыс орны жойылады деп есептелген.(1)

Бекіту сұрағы: қайсысы қоғамдық ынтымақтастыққа әкеледі? Нарық па әлде

үкіметтің әрекеті ме? Қоғамдық ынтымақтастықтың дәрежесі экономикалық прогресс

пен адамдардың өмір деңгейіне әсер ете ме? Жауабыңызды түсіндіріңіз.

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

Washington University, St. Louis, Mo., February 1985 қараңыз. ↩ 
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