
1

Անարդար մրցակց�թյ�ն արևի
հետ

Հարց մտորել� համար. քաղաքական գործիչները հաճախ պնդ�մ են, որ

ներմ�ծվող էժանագին ապրանքները վատ ազդեց�թյ�ն են �նեն�մ

տնտես�թյան վրա: Նյ�թն ընթերցելիս մտորե՛ք այս տեսակետի շ�րջ:

«Պարոնա՛յք, դ�ք ճիշտ �ղ� վրա եք: Դ�ք մերժ�մ եք վերացական

տես�թյ�նները և քիչ պատկերաց�մ �նեք էժան�թյան � առատ�թյան

մասին: Ձեր հիմնական մտահոգ�թյ�նը արտադրողի շահն է: Դ�ք

ցանկան�մ եք նրան պաշտպանել օտարերկրյա մրցակց�թյ�նից և

տեղական շ�կայ�մ միայն տեղական արտադր�թյան ապրանքներ

վաճառել:

Մենք տ�ժ�մ ենք օտարերկրյա մրցակցի անտանելի մրցակց�թյ�նից,

որն ըստ երև�յթին լ�յսի արտադր�թյան համար այնպիսի պայմաններ �նի,

որոնք մեր �նեցած պայմաններից առավել են և թ�յլ են տալիս նրան լիովին

ողողել տեղական շ�կան իր արտադրանքով՝ անհավանականորեն ցածր

գնով: Երբ նա հայտնվ�մ է, մեր առևտ�րը դադար�մ է. բոլոր սպառողները

դիմ�մ են նրան, իսկ երկրի արդյ�նաբեր�թյան՝ անթիվ ճյ�ղավոր�մներ

�նեցող մի ոլորտ անմիջապես լիովին լճան�մ է: Այդ մրցակիցը, որը հենց

ինքն արևն է, անողոք պայքար է մղ�մ մեր դեմ, և մենք կասկած�մ ենք, որ

նրան ստեղծել է նենգ Ալբիոնը (այսօրվա օրով՝ լավ քաղաքական�թյ�ն է),

եթե հաշվի առնենք այն, թե ինչ զգ�շավոր է նա այդ մեծամիտ կղզ� առաջ,

մինչդեռ մեր դեպք�մ՝ ոչ:

Մենք աղոթ�մ ենք, որ դ�ք մի օրենք ընդ�նեք, որը կպարտադրի

փակել բոլոր լ�սամ�տները, երդիկները, ձեղնապատ�հանները, արտաքին

� ներքին շերտավարգ�յրները, վարագ�յրները, արևաքողարկիչները,

(Ֆրեդերիկ Բաստիայի «Խնդրագիր մոմակալ արտադրողների ան�նից»
ստեղծագործ�թյան սեղմված տարբերակը)
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գաղտնապատ�հանները, մի խոսքով՝ բոլոր այն բացվածքները, անցքերը,

ճեղքերը, ծերպերն � խոռոչները, որոնց միջով արևի լ�յսը կարող է տներ

ներթափանցել՝ ի վնաս այն գովելի արտադրանքի, որը հպարտորեն

ապահովել ենք մեր երկրի համար՝ երկրի, որն ի երախտագիտ�թյ�ն՝ այս

անհավասար պայքար�մ չպետք է մեզ մենակ թողնի:

Պարոնա՛յք, մենք հավատ�մ ենք, որ ծաղրի չեք ենթարկի մեր այս

խնդրանքը և չեք մերժի այն՝ առնվազն առանց փաստարկները նախապես

լսել�:

Եվ առաջինն այն է, որ եթե դ�ք հնարավորինս փակեք բնական լ�յսի

ներթափանցման բոլոր ճեղքերը և արհեստական լ�սավոր�թյան պահանջ

ստեղծեք, ապա ո՞ր ֆրանսիացի արտադրողին դա չի քաջալերի:

Պարոնա՛յք, մենք կանխատես�մ ենք ձեր առարկ�թյ�նները, սակայն

գիտենք, որ ազատ առևտրի կողմնակիցների անօգ�տ աշխատանքից

վերցրած փաստարկներից բացի այլ առարկ�թյ�ն չեք կարող ներկայացնել:

Կոչ ենք ան�մ ձեզ մեկ բառ անգամ չասել մեր դեմ, որը կարող է

վայրկենապես ձեր և ձեր քաղաքական�թյան դեմ օգտագործվել:

Դ�ք կասեք, որ եթե մենք ստանանք մեր �զած պաշտպան�թյ�նը,

երկիրը կտ�ժի դրանից, քանի որ կոր�ստները ստիպված կլինի կրել

սպառողը:

Մենք այսպես կպատասխանենք.

Դ�ք այլևս իրավ�նք չ�նեք մեջբերել սպառողի շահը, քանի որ նրա

շահը արտադրողի շահի հետ հակադրելիս վերջինս մշտապես զոհաբերել�

եք: Դ�ք այդպես եք արել, որպեսզի օգնեք աշխատողներին և աշխատանք

փնտրողներին: Դ�ք կրկին պետք է այդպես անեք՝ ն�յն պատճառով:

Դ�ք ինքներդ ձեզ զրկել եք այս առարկ�թյան իրավ�նքից: Երբ ձեզ

աս�մ են, որ սպառողը շահագրգռված է երկաթի, ածխի, եգիպտացորենի,

տեքստիլի ազատ ներմ�ծմամբ, դ�ք աս�մ եք՝ այո, սակայն արտադրողը

շահագրգռված է, որ այդ ապրանքներն արգելեն: Դե, թող այդպես լինի: Եթե

սպառողները բնական լ�յսի ազատ մ�տք են ցանկան�մ, ապա

արհեստական լ�յսի արտադրողները համապատասխանաբար
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շահագրգռված են դրա արգելմամբ:

Եթե պնդեք, որ արևի լ�յսը բն�թյան անվճար պարգևն է, և որ նման

պարգևները մերժելը հավասարազոր է հարստ�թյ�ն ձեռք բերել�

միջոցները խթանել� պատրվակով այն մերժել�ն, ապա պետք է

զգ�շացնենք ձեզ, որ ձեր իսկ քաղաքական�թյանը ջախջախիչ հարված

կհասցնեք: Հիշեք, որ մինչև այժմ դ�ք միշտ հանդես եք եկել օտարերկրյա

ապրանքների դեմ, քանի որ դրանք իրենց բն�յթով շատ ավելի մոտ են

անվճար պարգևին, քան հայրենական ապրանքները:

Ապրանքների արտադր�թյան գործընթաց�մ բն�թյ�նը և մարդ�

աշխատանքը համագործակց�մ են տարբեր համամասն�թյամբ (կախված

երկրներից և կլիմայական պայմաններից): Բն�թյան կողմից ապահովվող

մասը մեծ չափով անվճար է, և հենց մարդկային աշխատանքի միջոցով

ապահովվող մասն է, որ արժեք է ներկայացն�մ, և որի համար վճար�մ են:

Եթե լիսաբոնյան նարինջը վաճառ�մ են փարիզյան նարնջի կես գնով,

պատճառն այն է, որ բնական և հետևաբար՝ անվճար ջերմ�թյ�նը մեկի

համար ան�մ է այն, որ արհեստական և հետևաբար՝ թանկարժեք

ջերմ�թյ�նը պետք է անի մյ�սի համար:

Եթե Պորտ�գալիայից նարինջ ենք ստան�մ, կարող ենք եզրակացնել,

որ այն մասամբ անվճար է մատակարարվել, մասամբ էլ՝ ծանր

փոխհատ�ցմամբ. այլ կերպ ասած, ի տարբեր�թյ�ն փարիզյան

նարինջների՝ այն մեզ է հասն�մ կես գնով:

Մենք պայքար�մ ենք հենց անվճար կեսի (ներեցեք այս բառի համար)

դեմ: Դ�ք աս�մ եք՝ ինչպես կարող է տեղական աշխատ�ժը մրցակցել

օտարերկրյա աշխատ�ժի հետ, երբ առաջինը կատար�մ է ողջ

աշխատանքը, վերջինը՝ միայն աշխատանքի կեսը, իսկ մնացածն ան�մ է

արևը: Սակայն եթե այդ անվճար կեսը ձեզ ստիպ�մ է բացառել

մրցակց�թյ�նը, ինչպե՞ս պետք է լիովին անվճարը ձեզ դրդի ընդ�նել�

մրցակց�թյ�նը:

Եթե հետևողական լինեիք, կիսով չափ անվճարը տեղական

արդյ�նաբեր�թյան համար վնասակար լինել� հիմքով բացառելով, առավել
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ևս � կրկնակի եռանդով կբացառեիք այն, ինչը լիովին անվճար է:

Եվս մի բան. երբ մեզ արտերկրից այնպիսի ապրանքներ են �ղարկ�մ,

ինչպիսիք են ած�խը, երկաթը, եգիպտացորենը կամ տեքստիլ

գործվածքները, և մենք դրանք կարող ենք ձեռք բերել՝ ծախսելով ավելի քիչ

աշխատ�ժ, քան եթե ինքներս արտադրեինք, տարբեր�թյ�նը մեզ որպես

անվճար նվեր է տրվ�մ: Եվ որքան ավելի մեծ է տարբեր�թյ�նը, այնքան

ավելի զգալի է նվերը: Այն կազմ�մ է ապրանքի արժեքի մեկ քառորդը, կեսը

կամ երեք քառորդը, երբ օտարերկրացին մեզանից պահանջ�մ է ընդամենը

երեք քառորդը, կեսը կամ մեկ քառորդը այն գնի, որ այլապես պետք է

վճարեինք: Հիանալի է � կատարյալ, երբ նվիրատ�ն ոչինչ չի պահանջ�մ

(ինչպես արևն է մեզ լ�յս պարգև�մ): Հարցը, որը մենք պաշտոնապես

հնչեցն�մ ենք, հետևյալն է. արդյո՞ք մեր երկրի համար անվճար սպառման

օգո՞ւտն եք ցանկան�մ, թե՞ ծանր արտադր�թյան թվացյալ

առավել�թյ�նները:

Կատարե՛ք ձեր ընտր�թյ�նը, սակայն տրամաբանական եղեք. եթե

շար�նակեք ածխի, երկաթի, եգիպտացորենի, գործվածքների ներմ�ծ�մը

արգելել այնքանով, որքանով դրանց գինը զրոյի է մոտեն�մ, որքան

անհետևողական կլիներ ընդ�նել արևի լ�յսը, որի գինը ամբողջ օրվա

ընթացք�մ արդեն իսկ զրո է»:

Ամփոփիչ հարցեր. արդյո՞ք առևտրի սահմանափակ�մները,

ինչպիսիք են մաքսատ�րքերը և քվոտաները, նպաստ�մ են երկր�մ

զբաղված�թյան աճին: Արդյո՞ք սահմանափակ�մներն օգն�մ են եկամտի

ավելի բարձր մակարդակներ �նենալ: Ինչո՞ւ այո կամ ինչո՞ւ ոչ:

«Անարդար մրցակց�թյ�ն արևի հետ» գործը՝ Ֆրեդերիկ Բաստիայի «Մոմակալ արտադրողների

խնդրագիրը» ստեղծագործ�թյան սեղմված տարբերակը, պաշտպանված է հեղինակային իրավ�նքով:

Վերատպման կամ տարածման հետ կապված լրաց�ցիչ տեղեկ�թյան համար գրե՛ք webmaster@fee.org

էլ.փոստի հասցեով:


