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უსამართლო კონკურენცია მზესთან

შეკითხვა დასაფიქრებლად: პოლიტიკოსები ხშირად ამტკიცებენ, რომ იაფი
იმპორტი ცუდია ეკონომიკისთვის. იფიქრეთ ამ მოსაზრებაზე, როდესაც ამ
დოკუმენტს წაიკითხავთ.

„ბატონებო, თქვენ სწორ გზაზე დამდგარხართ – არ მიჰყვებით
აბსტრაქტულ სწავლებებს და უკუაგდებთ სიიაფისა და სიუხვის ეფემერულ
თეორიებს. თქვენ მთავარი ზრუნვის საგნად ეროვნული წარმოება გაგიხდიათ.

თქვენ ცდილობთ, იხსნათ იგი უცხოური კონკურენციისგან, რათა ეროვნული
ბაზარი ეროვნულ წარმოებას შემოუნახოთ!

ჩვენ უცხოელი მეტოქისგან გაუსაძლისი კონკურენციის წნეხის ქვეშ
ვართ. ჩვენთან შედარებით ეს კონკურენტი სინათლის წარმოებისას იმდენად
უფრო მომგებიან მდგომარეობაში დგას, რომ ჩვენი ეროვნული ბაზარი
სრულად გაანათა, თანაც გასაოცრად დაბალ ფასად. სადაც კი თავი იჩინა,

ჩვენი ვაჭრობა სრულად გაჩერდა – მომხმარებლები მისკენ ისწრაფვიან და
ეროვნული წარმოება, რომელსაც უთვალავი სიკეთე მოაქვს სრულად
დაკნინებულია. კონკურენტი, რომელიც სხვა არავინაა, თუ არა მზე ჩვენს
წინააღმდეგ სასტიკ ომს აწარმოებს და ჩვენ ვეჭვობთ, რომ იგი ვერაგმა
ალბიონმა აღზარდა (რაც დრო გადის უფრო კარგ პოლიტიკას აწარმოებს);

რადგან იგი ამ ამპარტავანი კუნძულის მიმართ სიფრთხილეს იჩენს, რასაც
იგივეს ვერ ვიტყოდით ჩვენთან მიმართებაში.

გემუდარებით მიიღოთ კანონი, რომელიც დაახშობს ყველა სარკმელსა
და მანსარდას, ჩამოაფარებს ფარდებსა და ჟალუზებს, დახურავს დარაბებს,

ერთი სიტყვით დაგმანავს ყველა ჭუჭრუტანას, ხვრელს, ბზარსა და ნაპრალს,

საიდანაც შეიძლება მზის სინათლე შემოვიდეს სახლში სანაქებო
მწარმოებელთა საზარალოდ, როგორებადაც თავებს მივიჩნევთ, რომლებიც
ქვეყნის საკეთილდღეოდ ვშრომობთ და მოველით, რომ ქვეყანაც
მადლიერებას გამოიჩენს და არ მიგვატოვებს ამ უთანასწორო ბრძოლაში.

ფრედერიკ ბასტიატის („მესანთლეების პეტიციის“ შეკვეცილ ვერსიას)
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ბატონებო, ჩვენ გვწამს, რომ თქვენ არ უგულებელყოფთ ამ ჩვენს
თხოვნას და უარს არ გვეტყვით, ჩვენი არგუმენტების მოსმენის გარეშე,

რომლებიც მხარდასაჭერად შეგვიძლია წარმოვადგინოთ.

პირველ რიგში, თუ თქვენ მაქსიმალურად შეაფერხებთ ბუნებრივ
სინათლეზე წვდომას და შექმნით ხელოვნურ სინათლეზე მოთხოვნას,

რომელი ჩვენი ფრანგი მწარმოებელი არ წახალისდება ამით?

ჩვენ წინასწარ განვჭვრეტთ თქვენს პროტესტს, ბატონებო, მაგრამ
ვიცით, რომ ჩვენს წინააღმდეგ ვერაფერს წარმოადგენთ გარდა თავისუფალი
ვაჭრობის მომხრეთა სუსტი ნაშრომებისა. ჩვენ გიწვევთ წარმოადგინოთ
ნებისმიერი არგუმენტი, რომელიც თქვენ და მთელი თქვენი პოლიტიკის
საწინააღმდეგოდ არ მოგიბრუნდებათ.

თქვენ გვეტყვით, რომ თუ ჩვენ მოვიგებთ იმ პროტექციით, რომლის
მოპოვებასაც ვცდილობთ, ამით ქვეყანა წააგებს, რადგან მომხმარებელმა
უნდა იტვირთოს ზარალი.

ჩვენ გპასუხობთ:

თქვენ აღარ გაქვთ მომხმარებლის ინტერესზე აპელირების უფლება,

რადგან როდესაც მწარმოებლის ინტერესი მომხმარებლის ინტერესს
ეწინააღმდგება, თქვენ ამ უკანასკნელს წირავთ. თქვენ აქამდეც
გაგიკეთებიათ ასეთი რამ მუშაკთა და სამუშაოს მაძიებელთა
წასახალისებლად. იმავე მიზეზით თქვენ კვლავაც ასე უნდა მოიქცეთ.

თქვენ საკუთარ თავს წაართვით ეს არგუმენტი. როდესაც გეუბნებიან,

რომ მომხმარებელი დაინტერესებულია რკინის, ნახშირის, სიმინდის,

ტექსტილის ქსოვილების თავისუფალი იმპორტით - თქვენ პასუხობთ, დიახ
მაგრამ მწარმოებელი დაინტერესებულია მათი შეზღუდვით. დაე იყოს ასე; თუ
მომხმარებელი დაინტერესებულია ბუნებრივი სინათლის თავისუფალი
დაშვებით, ხელოვნური შუქის მწარმოებლები თანაბრად დაინტერესებულნი
არიან მისი აკრძალვით.

თუ თქვენ ამტკიცებთ, რომ მზის სინათლე ბუნების უსასყიდლო
საჩუქარია და, რომ ამგვარ საჩუქრებზე უარის თქმა სიმდიდრის მოპოვების
ხელშეწყობის სახელით თავად სიმდიდრეზე უარის თქმას ნიშნავს, ჩვენ
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გაფრთხილებთ, რომ ამით სასიკვდილო დარტყმას მიაყენებთ საკუთარ
პოლიტიკას. გახსოვდეთ, რომ აქამდე ყოველთვის იგერიებდით უცხოურ
პროდუქტებს, რადგან ისინი ადგილობრივ პროდუქტებთან შედარებით მეტად
ატარებენ უსასყიდლო საჩუქრების ხასიათს.

ბუნება და ადამიანის შრომა სხვადასხვა თანაფარდობით (ქვეყნებიდან
და კლიმატიდან გამომდინარე) მონაწილეობას იღებენ საქონლის წარმოებაში.

ნაწილი, რომელსაც ბუნება ასრულებს სრულებით უსასყიდლოა; ადამიანის
შრომით შესრულებული ნაწილია, რომელიც ღირებულებას წარმოადგენს და
ანაზღაურდება.

თუ ლისაბონის ფორთოხალი პარიზის ფორთოხლის ნახევარ ფასად
იყიდება, ეს იმიტომ ხდება, რომ ბუნებრივი და შესაბამისად, უსასყიდლო
სითბო ერთისთვის აკეთებს იმას, რასაც ხელოვნური და, შესაბამისად, ძვირი
სითბო უნდა აკეთებდეს მეორესთვის.

როდესაც პორტუგალიიდან ფორთოხალს ვიღებთ, შეიძლება
დავასკვნათ, რომ იგი ნაწილობრივ უსასყიდლოდაა მოწოდებული,

ნაწილობრივ კი მძიმე შრომით; სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის ჩვენთან
პარიზის ფორთოხალთან შედარებით ნახევარ ფასად მოდის.

ახლა, ჩვენ სწორად ამ უსასყიდლო ნახევრის (უკაცრავად ამ
სიტყვისთვის) გამორიცხვას მოვითხოვთ. თქვენ ამბობთ, როგორ შეიძლება
ეროვნულმა შრომამ კონკურენცია გაუწიოს უცხოურ შრომას, როდესაც
პირველს მთელი სამუშაო აქვს შესასრულებელი, ხოლო მეორეს მხოლოდ
ნახევარი, რადგან დანარჩენს მზე აკეთებს. მაგრამ თუ ეს ნახევარი მისი
უსასყიდლო ბუნებიდან გამომდინარე გაიძულებთ კონკურენცია შეზღუდოთ,

როგორ უშვებთ კონკურენციას იმ პირობებში, როდესაც მოწოდება სრულად
უსასყიდლოა?

თუ თანმიმდევრული ხართ და მშობლიური მრეწველობისთვის საზიანო
ნახევრად უსასყიდლო პროდუქტს ზღუდავთ, მით უმეტეს და ორმაგი
გულმოდგინებით უნდა შეზღუდოთ ის, რაც სრულად უსასყიდლოა.

„კიდევ ერთი რამ. როდესაც უცხოეთიდან გვიგზავნიან პროდუქტებს,

როგორიცაა ნახშირი, რკინა, სიმინდი ან საფეიქრო ქსოვილები, და მათი
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შეძენა უფრო ნაკლები შრომით შეგვიძლია, ვიდრე თვითონ რომ
გვეწარმოებინა, განსხვავება უფასო საჩუქარია. საჩუქარი მეტ-ნაკლებად
მნიშვნელოვანია მეტი ან ნაკლები სხვაობის თანაზომიერად.“ ეს საჩუქარი
შეადგენს პროდუქტის ღირებულების მეოთხედს, ნახევარს ან სამ მეოთხედს,

როდესაც უცხოელი მხოლოდ ამ ფასის სამ მეოთხედს, ნახევარს ან მეოთხედს
ითხოვს, რომელიც სხვაგვარად უნდა გადავიხადოთ. ეს შეიძლება ისეთივე
სრულყოფილი და სრულია, როდესაც დონორი (როგორც როდესაც მზე
სინათლეს გვაწვდის) არაფერს გვთხოვს. კითხვა, რომელსაც ჩვენ
ოფიციალურად ვსვამთ, ასეთია: თქვენ ჩვენი ქვეყნისთვის უსასყიდლო
მოხმარების სარგებელი გსურთ თუ დამღლელი წარმოების ვითომ
უპირატესობები?

გააკეთეთ თქვენი არჩევანი, მაგრამ იყავით ლოგიკურები; რამდენადაც
თქვენ ზღუდავთ ქვანახშირს, რკინას, სიმინდს, უცხოურ ქსოვილებს, რადგან
მათი ფასის შეფასებები ნულს უახლოვდება, რამხელა შეუსაბამობა იქნება
მზის შუქის დაშვება, რომლის ფასიც ნულის ტოლია მთელი დღე!“

დასკვნითი კითხვები: ზრდის თუ არა სავაჭრო შეზღუდვები,

როგორიცაა ტარიფები და კვოტები შიდა დასაქმებას? შეზღუდვები
შემოსავლის უფრო მაღალი დონის მიღწევას ხელს უწყობს? რატომ
ეთანხმებით ან რატომ არა?

„უსამართლო კონკურენცია მზესთან“, ფრედერიკ ბასტიას „მესანთლეთა პეტიციის“ შეკვეცილი ვერსია

დაცულია საავტორო უფლებებით. ხელახლა დაბეჭდვის ან გავრცელების შესახებ დამატებითი

ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით webmaster@econlib.org.


