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Konkurrenca e Pandershme me Diellin

Pyetje nxitëse: Shpesh politikanët argumentojnë se importet e lira janë të këqija për

ekonominë. Mendojeni këtë pikëpamje teksa lexoni këtë dokument.

“Zotërinj, ju ndodheni në rrugën e duhur. Ju refuzoni teoritë abstrakte dhe keni

konsideratë të ulët për çmimet e ulëta dhe bollëkun. Kujdesi juaj kryesor është interesi i

prodhuesit. Ju doni që ta mbroni nga konkurrenca e huaj dhe ta rezervoni tregun kombëtar për

industrinë kombëtare.

Ne po vuajmë nga një konkurrencë e patolerueshme e një rivali të huaj, i cili ndodhet

mesa duket në gjendje kaq shumë më superiore sesa ne për prodhimin e ndriçimit, saqë ai

absolutisht e mbyt tregun tonë kombëtar me çmime mrekullisht të zvogëluara. Në momentin që

ai shfaqet, shitjet tona zhduken, të gjithë konsumatorët vrapojnë drejt tij dhe një degë e

industrisë vendore, shtrirjet e së cilës janë të panumërta, përnjëherë kalon në amulli të plotë.

Ky rival, që nuk është askush tjetër veç Diellit, na ka shpallur luftë dhe ne dyshojmë se është

caktuar nga Albioni i pabesë (një politikë e mirë me kalimin e kohës); sepse ai shfaq ndaj

ishullit arrogant një maturi që në rastin tonë nuk e tregon ndaj nesh.

Ajo për çka ne lutemi është nëse keni mirësinë të miratoni një ligj që urdhëron

mbylljen e të gjitha dritareve, çative prej xhami, dritareve të vogla, grilave të brendshme dhe të

jashtme, perdeve, me një fjalë të të gjitha vrimave, hapjeve, hapësirave përmes të cilave ka

hyrë drita e diellit nëpër shtëpi, në dëm të prodhimeve të merituara me të cilat mburremi se e

kemi pajisur vendin tonë, një vend që në shenjë mirënjohjeje nuk duhet të na braktisë tani në

këtë luftë kaq të pabarabartë.

Zotërinj, ne kemi besim, se nuk do ta konsideroni kërkesën tonë si qesharake, apo ta

refuzoni pa dëgjuar më parë të paktën arsyet që kemi për të nxitur këtë mbështetje.

Dhe, së pari, nëse mbyllni sa më shumë që të jetë e mundur rrugët e hyrjes së dritës

natyrale, dhe krijoni kërkesë për ndriçim artificial, cilët prej prodhuesve francezë nuk do të

inkurajoheshin prej kësaj?
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Zotërinj, ne i parashikojmë kundërshtimet tuaja, por e dimë se ju nuk mund të na

kundërshtoni përveçse nëse mbështesni veprat e kota të mbështetësve të Tregtisë së Lirë. Ne ju

sfidojmë të lëshoni qoftë edhe një fjalë të vetme kundër nesh që në çast nuk do t’ju kthehet pas

juve dhe të gjithë politikës suaj.

Ju do të na thoni se, nëse ne përfitojmë nga mbrojtja që e kërkojmë, vendi do të

humbasë prej saj, sepse konsumatori duhet ta përballojë humbjen.

Ne ju përgjigjemi:

Ju nuk keni më asnjë të drejtë të përmendni interesin e konsumatorit sepse, sa herë që

interesi i tij rezulton në kundërshtim me atë të prodhuesit, ju sakrifikoni këtë të fundit. Këtë ju

e keni bërë me qëllim që të inkurajoni punonjësit dhe ata që kërkojnë punë. Për të njëjtën arsye

duhet ta bëni përsëri.

Ju vetë e keni shmangur këtë kundërshtim. Kur ju thuhet se konsumatori është i

interesuar në importin e lirë të hekurit, qymyrit, misrit, tekstileve - ju përgjigjeni Po, por

prodhuesi është i interesuar në përjashtimin e tyre. Në rregull, ashtu qoftë; nëse konsumatorët

janë të interesuar në pranimin falas të dritës natyrale, prodhuesit e dritës artificiale janë po aq

të interesuar që ta ndalojnë atë.

Nëse ju këmbëngulni se drita e diellit është një dhuratë falas e natyrës, dhe se refuzimi i

këtyre dhuratave është të refuzohet vetë pasuria nën pretekstin e inkurajimit të mjeteve për ta

përfituar atë, ne do t’ju paralajmërojmë se ju po i jepni goditjen përfundimtare vetë politikës

suaj. Mos harroni se deri më sot ju gjithmonë i keni zmbrapsur produktet e huaja, sepse ato i

afrohen më shumë se produktet vendase karakterit të dhuratave falas.

Natyra dhe puna e njeriut bashkëpunojnë në proporcione të ndryshme (në varësi të

vendeve dhe klimave) në prodhimin e mallrave. Pjesa që natyra ofron është krejtësisht falas;

por është pjesa që kryhet nga puna e njeriut që krijon vlerë dhe paguhet.

Nëse një portokall Lisbone shitet për gjysmë çmimi më lirë sesa portokalli i Parisit,

ndodh sepse nxehtësia natyrale, pra falas, bën atë që nxehtësia artificiale, pra e kushtueshme,

duhet ta bëjë për tjetrin.

Kur një portokall vjen te ne nga Portugalia, ne mund të arrijmë në përfundimin se

pjesërisht është krijuar falas, dhe pjesërisht me mundim; me fjalë të tjera vjen te ne me gjysmë

çmimi krahasuar me ato të Parisit.
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Tani, është pikërisht kjo gjysmë falas (më falni për këtë fjalë) që besojmë se duhet

përjashtuar. Ju thoni, si mund të përballet forca punëtore vendase me konkurrencën e forcës

punonjëse të huaj, kur e para duhet ta bëjë vetë gjithë punën, ndërsa e fundit bën vetëm

gjysmën e punës, sepse dielli bën pjesën tjetër të punës. Por, nëse kjo gjysmë, duke qenë falas,

ju bën që të përjashtoni konkurrencën, pse duhet t’ju lejojë kjo që të pranoni konkurrencën e të

gjithës falas?

Nëse do të ishit konsistentë, ndërkohë që përjashtoni atë që është gjysmë falas si të

dëmshme për industrinë, përjashtojeni të gjithën dhe me dyfishin e zellit, atë që është plotësisht

falas.

Edhe diçka tjetër, kur produktet e tilla si qymyri, hekuri, misri ose tekstilet vijnë nga

jashtë, dhe ne mund t’i blejmë ato me më pak punë sesa nëse do t’i prodhonim vetë, diferenca

është një dhuratë falas që na jepet. Dhurata është pak a shumë e konsiderueshme sepse

diferenca është pak a shumë e madhe. Ajo përbën një të katërtën, gjysmën ose tre të katërtat e

vlerës së produktit, kur i huaji na kërkon vetëm tre të katërtat, gjysmën ose çerekun e çmimit

që ndryshe do të duhej të paguanim. Është e përkryer dhe e plotë, kur dhuruesi (si dielli që na

furnizon me ndriçim) nuk na kërkon asgjë në këmbim. Pyetja që ne ju drejtojmë zyrtarisht

është kjo: A dëshironi që vendi ynë të përfitojë nga konsumi falas, apo nga avantazhet e

pretenduara të prodhimit të vështirë?

Bëni zgjedhjen tuaj, por tregoni logjikë; sepse për sa kohë që përjashtoni, siç edhe bëni,

qymyrin, hekurin, misrin, tekstilet e huaja ndërsa çmimi i tyre i afrohet zeros, sa jokonsistente

do të ishte nëse do të pranonit dritën e diellit, çmimi i të cilit është tashmë zero gjatë gjithë

ditës!”

Pyetjet përmbyllëse: A e rrisin punësimin brenda vendit kufizimet e tilla si tarifat dhe

kuotat? A ndihmojnë kufizimet arritjen e niveleve më të larta të të ardhurave? Pse po dhe pse

jo?

“Konkurrenca e pandershme me diellin” një version i përmbledhur i “Peticioni i prodhuesve të qirinjve” nga Frederic Bastiat,

është e mbrojtur nga e drejta e autorit. Për më shumë informacion rreth ribotimit ose shpërndarjes, kontaktoni në

webmaster@econlib.org.


