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Політика та зовнішня торгівля

Питання для роздумів. Чому уряди оподатковують і обмежують торгівлю?
Аргументи на користь вільної торгівлі дуже переконливі як теоретично, так і суто

емпірично — варто лише застосувати поняття альтернативних витрат і порівняльних
переваг. І навіть якщо жителі певної країни мають абсолютну перевагу у виробництві
всього, що завгодно, вільна торгівля однаково буде вигідною для них, бо вони просто не
можуть мати порівняльної переваги у виробництві геть усіх товарів.

Великий обсяг емпіричних доказів підкріплює теоретичну аргументацію на
користь вільної торгівлі. Чим більшою мірою країна використовує міжнародну торгівлю
як орієнтир для спрямування виробничих зусиль в ті сфери, в яких вона має порівняльні
переваги, тим більше вона процвітає порівнюючи з тими країнами, які накладають
обмеження на торгівлю. Проте, попри всі ці докази, у світі дуже мало країн, які би
послідовно проводили політику вільної торгівлі. Уряди різних країн світу — за
рідкісними та, зазвичай, нетривалими винятками — знижують економічну
продуктивність і рівень добробуту своїх громадян, оподатковуючи імпорт або
встановлюючи квоти на імпорт. Чому? Мета цього есе полягає в тому, щоб знайти
відповідь на це питання.

Співпраця чи конфіскація
Якщо взяти до уваги переваги вільної торгівлі, жоден уряд ніяк не заважав би

імпорту, якби політичний процес забезпечував такий самий ступінь соціальної співпраці,
що й процес ринковий. У разі скасування обмежень на торгівлю споживачі виграють,
водночас як деякі робітники та інвестори зазнають втрат, більшість із яких тимчасові, а
деякі — безповоротні. Проте навіть ті, хто зазнав безповоротних втрат унаслідок
скасування протекціоністських заходів, покликаних захистити відповідну галузь,
однаково мали б вищий рівень добробуту, живучи в умовах економіки з повністю
вільною торгівлею, а не в країні, яка убезпечує від конкуренції всю вітчизняну
промисловість. Попри те, що протекціоністський захист галузі може приносити певну
вигоду деяким особам, ті самі особи як споживачі втрачають від заходів із захисту всіх
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решти галузей набагато більше.
Суб'єкти галузі, що жорстко конкурують з іноземними виробниками,

вимагатимуть від уряду своєї країни захисту від цієї конкуренції, якщо їм не доведеться
здійснювати ті витрати, які цей захист перекладає на інших громадян. Однак якби
суб'єктам галузі доводилось самим нести тягар цих витрат, ніхто б не обстоював ідею
вжиття протекціоністських заходів, оскільки цей тягар для споживачів завжди переважує
розмір вигоди, одержуваної галуззю, яку намагаються відгородити від конкурентів.

На жаль, ціна вигод, наданих державою, не віддзеркалює справжнього розміру
витрат на їх надання, як це відбувається в разі одержання вигод на ринку. Співпраця на
ринку є наслідком його здатності збирати, узагальнювати та передавати розпорошену
серед великої кількості людей інформацію про витрати, що уможливлює її врахування
тими, хто за ці витрати відповідає. І навпаки, витрати на надання вигод у межах
політичного процесу, що розподіляються серед великої кількості людей, найімовірніше,
буде проігноровано. Ось чому уряд зазвичай стає засобом, що дає багатьом змогу
одержувати приватні вигоди через конфіскацію, а не співпрацю.

Слабкість більшості
Обмеження торгівлі концентрує вигоди, що надаються невеликій кількості

суб'єктів сектору, який користується захистом від конкуренції, тоді як витрати
розподіляються потроху серед усіх споживачів. Оскільки витрати на торговельні
обмеження розподіляються серед мільйонів споживачів, мало хто з них знатиме про ту
невелику додаткову суму, яку доводиться платити за такий товар. Зрештою, споживачі
купують сотні різних товарів, а невелике підвищення ціни на один із них зазвичай майже
не позначається на добробуті окремо взятого споживача. Навіть якщо споживачеві
відомо про додаткові витрати, він навряд чи знатиме, що їх спричинило обмеження
торгівлі. І навіть дізнавшись випадково про цю причину, він навряд чи захоче якось
усувати її через політичну діяльність. Навіть якби йому вдалось добитись усунення
торговельного обмеження, докладені зусилля обійшлися б йому в таку саму чи навіть
більшу суму, ніж обмеження. Отже, величезна загальна вигода від усунення обмеження
потрапить, загалом, до кишень інших споживачів незалежно від того, чи вживали вони
заходів для політичної боротьби проти нього, чи ні. Проте політична діяльність навряд чи
принесе хоч якусь користь, якщо споживач вестиме її наодинці.
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Звичайно ж, якщо велика кількість споживачів діятимуть в унісон, вони неминуче
справлять вирішальний вплив на політику. Проте, з огляду на велику кількість
споживачів, кожен із них одержить лише невелику частку здобутої вигоди, а тому
організувати їх для політичної діяльності майже неможливо. Як часто буває, чим більше
людей відчувають на собі негативні наслідки реалізації певного політичного курсу, тим
менший політичний вплив мають ці люди.

Влада меншості
З іншого боку, оскільки вигоду від запровадження торговельного обмеження

одержують порівняно небагато людей, вони спроможні її ефективно лобіювати. Кожний
із них одержить чималу вигоду, причому всі вони знатимуть як розмір своєї вигоди, так і
джерело її надходження. Крім того, невелику кількість вигодонабувачів порівняно легко
організувати для реалізації політичної діяльності. Вони, найімовірніше, вже організовані
у галузеві та професійні асоціації. Отже, при розгляді можливості впровадження
торговельного обмеження політики прислухатимуться, насамперед, до тих, хто цю ідею
обстоює, а не до тих, кому її реалізація піде на шкоду. Результатом цього є тенденція до
зосередження вигод у меншості та ігнорування набагато більших, але розпорошених
витрат більшості. Отже, часто буває так, що чим меншій кількості людей вигідний
певний політичний курс, тим більшим є їхній політичний вплив на користь його
реалізації.

Оскільки малі організовані групи мають змогу одержувати вигоди від введення
торговельних обмежень (а також від впровадження багатьох інших заходів, вигідних для
груп з особливими інтересами) коштом широкого загалу, то політичний процес майже не
сприяє розвиткові соціальної співпраці. Саме тому уряд є постійною загрозою соціальній
співпраці, в основі якої лежить діяльність на вільному ринку.

Часткове врахування витрат
На ділі, визначати витрати, пов'язані з впровадженням торговельних обмежень,

набагато важче, ніж було описано вище. Розгляньмо обмеження на імпорт продукції
чорної металургії. Мало хто купує сталь напряму. За неї платять зазвичай
опосередковано під час купівлі продукції, виготовленої зі сталі. Крім того, при
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підвищенні цін на сталь унаслідок обмеження імпорту, в тих галузях, у яких сталь
використовується як виробничий ресурс, кількість робочих місць зменшується. Ті, хто не
може знайти роботу через дію торговельного обмеження, рідко знають справжню
причину цього. За оцінками, обмеження імпорту сталі до 15% ринку США обійшлося б
американським споживачам у 189 000 доларів на рік у розрахунку на кожне збережене на
підприємствах чорної металургії робоче місце, причому збереження одного робочого
місця на металургійних підприємствах США призвело б до ліквідації 3,5 робочих місць в
інших галузях економіки США через підвищення ціни на сталь(1).

Підсумкове питання. Що сприяє розвиткові соціальної співпраці? Ринки чи дії
органів державного управління? Чи впливає ступінь соціальної співпраці на економічний
розвиток і рівень життя людей? Обґрунтуйте свою відповідь.

1. Див. Arthur Denzau, “American Steel: Responding to Foreign Competition,” Center for the Study of American Business,
Washington University, St. Louis, Mo., February 1985. ↩ 
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