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Күнмен әділетсіз бәсекелестік

Ойлануға арналған сұрақ: Саясаткерлер «Арзан импорт – экономикаға қатер» дегенді

жиі айтады. Мәтінді оқу барысында осы ойды естеріңізде ұстаңыз.

«Мырзалар, сіздер дұрыс жолдасыздар. Сіздер абстрактілі теорияларды

елемейсіздер, тауардың мол әрі арзан болуына мән бермейсіздер. Сіздің басты

қамқорлығыңыз - өндірушінің мүддесі. Сіздер оны шетелдік бәсекеден қорғап, ұлттық

нарықты ұлттық индустрияға сақтап қалғыларыңыз келеді.

Біз шетелдік қарсыласпен адам төзгісіз бәсекеде қиналып жатырмыз, ол жарық

өндіру бойынша жұмыс істейтін орта шарттары біздікінен әлдеқайда жақсы сияқты,

сондықтан ол біздің нарықты төмен бағасымен толығымен толтырады. Ол көрінген

сәттен бастап-ақ біздің саудамыз тоқтайды, барлық клиент соған бет бұрады, сөйтіп

талай тармағы бар отандық индустрия бірден тұралап қалады. Осы қарсылас – Күн бізге

қиян-кескі соғыс жарияламақшы, оны көкте шақырайтып тұрған сұм Альбион сияқты,

себебі ол осы бір мізбақпас аралға сәулесін аңдап төгеді, ал бізді еш аямайды.

Ел игілігіне жұмыс істеп жатқан біз сияқты өндірушілерге зиянын тигізетін күн

сәулесінің үйге түсуіне жол беретін барлық терезе, шатырдағы люк, мансарда терезесі,

ішкі-сыртқы қақпашалар, перде бір сөзбен айтқанда барлық тесік, саңылау сызаттың,

бәрін жабуды бұйыратын заң шығарарсыз деп дұға етеміз. Өзіміз маңдай теріміз сіңді деп

санайтын ел бізді күшіміз теңеспейтін осы шайқаста жалғыз қалдырмас.

Мырзалар, бұл талабымызды сатира деп қарамайсыздар немесе осы орайда айтар

уәжімізді тыңдамастан ысырып тастамайсыздар деп сенеміз.

Біріншіден, егер сіздер табиғи жарық көзін мейілінше көлегейлеп, жасанды

жарыққа сұранысты арттырсаңыздар, бұл француз өндірушілерінің қайсысына ұнамас

екен?

Сіздердің қандай наразылық айтарларыңызды алдын ала біліп отырмыз, мырзалар,

бірақ сіздер Еркін сауданы жақтаушылардың еріккен еңбектерінен алынған тезистерден

памфлеті Фредерик Бастианың «Балауыз шырақ жасаушылар петициясы»

еңбегінің қысқартылған нұсқасы
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өзге ештеңе ұсына алмайсыздар. Бізге қарсы айтылған ондай ойды соңғы сөзіне дейін

быт-шытын шығарамыз және оны дереу сіздерге және қолданып отырған

саясаттарыңызға қарсы қолданамыз.

Сіздер қалаған қорғанысты беріп, сендер байысаңдар, оның шығыны тұтынушы

мойнына ілініп, одан ел ұтылады дерсіз.

Біздің жауабымыз:

Cіздің тұтынушы мүддесін қорғаймын деуге еш құқығыңыз қалмады, себебі

тұтынушы мен өндіруші мүддесі текетірескенде үнемі өндірушіні құрбан ететінсіздер.

Жұмысшыларды және жұмыс іздеп жүргендерді қолдау мақсатында осылай

істегенсіздер. Сол себепті де тағы бір мәрте осылай істеуіңіз керек.

Бұл наразылықты жойған өздеріңіз. Cіздерге тұтынушы темір, көмір, бидай,

матаның тегін импортталуына мүдделі дегенде, сіздер оған «Мақұл» деген жауап

қатасыздар, бірақ өндіруші олардың болмағанын қалайды. Жақсы, солай-ақ болсын. Егер

тұтынушы табиғи жарықты тұтынғысы келсе, өндіруші де оған тыйым салынуына

соншалықты мүдделі.

Егер сіз күн сәулесі табиғаттың тегін сыйы, одан бас тарту байлық түзетін

құралдарға жол ашамын деген желеумен келіп тұрған байлықтан бас тарту дейтін

болсаңыз, сіздің саясатыңыз жойқын соққы алдында тұрғанын ескертеміз. Есіңізде

болсын, осы уақытқа дейін шетелдік өнімдерден үнемі бас тартып келдіңіз, себебі олар

отандық өнімдердің қасында тегін сый іспетті.

Тауар өндіруге табиғат пен адам еңбегі түрлі пропорцияда (ел мен климатқа

қарай) атсалысады. Табиғат орындайтын бөлік өте тегін, адам еңбегі орындайтын

бөліктің құны бар, ол ақылы.

Егер Лиссанбоннан келген апельсин Париж апельсинінің жарты бағасына сатылса,

оның себебі ол табиғи болғандықтан тегін. Екінші қолдан өсірілген апельсиннің өсуіне

септігі тиген жылудың алдыңғы апельсиннің де өсуіне септігі тиген.

Апельсин бізге Португалиядан жеткізілгенде біз оны жартылай тегін, жартылай

ауыр еңбекпен өсірілген деген тұжырымға келеміз. Басқаша айтқанда, ол бізге Париж

апельсинінің жарты бағасына келеді.

Енді осының тегін жартысын (кешірерсіз) алып тастау керек деп жанталасамыз.
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Сіз отандық еңбек күші шетелдік еңбек күшімен бәсекелесуге қалай шыдас береді

дерсіз, отандық жұмысшы бар жұмысты өзі атқарады, ал шетелдік жұмысшы жартысын

ғана істейді, қалғанын күн істейді. Бірақ осы тегін жарты сіздің бәсекеге жол

бермеуіңізге себепші болса, тұтастай тегін нәрсе сіздің бәсекені мойындауыңызға қалай

жол береді?

Егер сіз ұстанымыңызға берік болсаңыз, жартылай тегінді отандық индустрияға

зиянды деп танысаңыз, тұтастай тегінге тіпті қос қолдап қарсы шығуыңыз керек еді.

Тағы бір жәйт, көмір, темір, бидай немесе мата сияқты тауар бізге шет елден

жіберілгенде және біз оларды өзіміз шығарғанда жұмсайтын еңбек күшінен аз еңбек

күшін жұмсап алғанда бізге тегін сый түріндегі айырма тиеді. Айырманың үлкен-

кішілігіне қарай сыйлық та үлкенді-кішілі болады. Егер шетелдік біз өзге жағдайда

төлейтін соманың тек төрттен үшін, жартысын немесе ширегін ғана сұраса, сый мөлшері

өнім құндылығының ширек мөлшері, жартысы немесе төрттен үшіне тең. Донор ештеңе

сұрамаса (күннің бізге жарық беруі сияқты), сыйдың мінсіз және толық болғаны. Біз

ресми түрде қоятын сұрақ мынау: Біздің еліміздің тегін тұтыну артықшылығын көргенін

қалайсыз ба әлде қажырлы өндірістің көз бояушы артықшылығын көргенін қалайсыз ба?

Таңдау жасаңыз, бірақ оныңыз қисынды болсын. Сіз көмір, темір, бидай, шетелдік

матаның келуіне тыйым салсаңыз, күні бойы тегін түсетін күн нұрына рұқсат берсеңіз,

ұстанымыңызға берік болып қала аласыз ба»?

Бекіту сұрағы: Тариф пен квота сияқыт сауда-саттық шектеулері ел ішіндегі

жұмыспен қамтылу ахуалын жақсарта ма? Бұл шектеулер табыс деңгейінің

жоғарылауына себепші бола ма? Неліктен?

«Күнмен әділетсіз бәсекелестік» памфлеті Фредерик Бастианың «Балауыз шырақ жасаушылар петициясы» еңбегінің

қысқартылған нұсқасы, ол авторлық құқық туралы заңмен қорғалған. Қайта басу немесе таратуға қатысты мәлімет алу

үшін мында хабарласыңыз: webmaster@fee.org.


