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Несправедлива конкуренція з
сонцем

Питання для роздумів. Політики часто стверджують, що дешевий імпорт шкодить
економіці. Поміркуйте над такою думкою під час читання цього матеріалу.

«Панове! Ви на правильному шляху. Ви відкидаєте абстрактні теорії, і вас мало
цікавлять дешевизна та велика кількість. Ваша головна турбота — вигода виробника. Ви
прагнете захистити його від іноземної конкуренції та зберегти національний ринок для
вітчизняної промисловості.

Ми страждаємо від нестерпної конкуренції з боку іноземного суперника, який,
очевидно, виробляє світло в умовах, настільки сприятливіших від наших, що повністю
наповнив ним наш національний ринок за неймовірно низькою ціною. Щойно він
з'являється, наша торгівля завмирає — всі покупці йдуть до нього, і ціла галузь
вітчизняної промисловості, що має безліч відгалужень, раптом впадає у стан повного
застою. Цей суперник, котрий є ніким іншим, як сонцем, веде запеклу боротьбу з нами,
тож ми маємо підозру, що його підбурює проти нас віроломний Альбіон (хороша за
сьогоднішніми мірками політика); оскільки він проявляє до цього гордовитого острова
обачність, якою нехтує щодо нас.

Уклінно просимо вас видати закон, який зобов'язував би щільно закривати всі
вікна, засклені дахи, мансардні вікна, зовнішні та внутрішні віконниці, штори, жалюзі,
слухові вікна — словом, затулити всі отвори, діри, просвіти, щілини й тріщини, через які
сонячне світло зазвичай проникає в будинки й псує ті гідні похвали вироби, якими ми з
гордістю забезпечили нашу країну — країну, яка не може відплатити нам чорною
невдячністю й покинути нас в такій нерівній боротьбі.

Не прийміть, панове, наше прохання за іронію, принаймні не відкидайте його, поки
хоча б не вислухаєте наших доводів на його підтримку.

Насамперед, якщо ви закриєте, наскільки це можливо, увесь доступ до природного
світла й створите потребу в штучному освітленні, то кого з наших французьких
виробників це не заохотить?

Ми здогадуємося про ваші заперечення, панове, але ми знаємо, що ви не можете
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надати нам жодного доводу, окрім тих, які ви черпаєте з нічого не вартих творінь
прихильників вільної торгівлі. Ми дозволяємо собі запевнити вас заздалегідь, що кожне
слово, вимовлене проти нас, миттєво обернеться проти вас самих і всієї вашої політики.

Ви скажете, що якщо ми виграємо від заступництва, про яке просимо, то від цього
програє країна, оскільки збитки понесе споживач.

На це ми даємо таку відповідь:
ви більше не маєте права посилатися на інтереси споживача, оскільки завжди,

коли його інтереси розходяться з інтересами виробника, ви приносите його в жертву
останньому. Ви чинили так, щоб підтримати працівників і тих, хто шукає роботу. З цієї ж
причини ви маєте вчинити так само знову.

Ви самі усунули це заперечення. Коли вам кажуть, що споживач зацікавлений у
вільному імпорті заліза, вугілля, зернових, текстильних виробів, ви відповідаєте: так, але
виробникові вигідно, щоб їхнє ввезення заборонили. Отже, якщо споживачі зацікавлені у
вільному доступі природного світла, то виробники штучного освітлення рівною мірою
зацікавлені в його забороні.

Якщо ви наполягатимете на тому, що сонячне світло — це безкоштовний дар
природи, і що відкидати такі дари — все одно, що відмовлятися від самого багатства під
приводом заохочування засобів для його придбання — стережіться, щоб не завдати
смертельного удару власній політиці. Пам'ятайте, що дотепер ви завжди забороняли
ввезення іноземних товарів через те, що за своєю природою вони ближчі, ніж вітчизняна
продукція, до безкоштовних дарів.

У товарному виробництві різною мірою (залежно від країни та клімату)
взаємодіють природа та людська праця. Частка участі природи значною мірою дарова, і
саме частина, створена людською працею, має цінність і повинна оплачуватися.

Якщо апельсин із Лісабона продається удвічі дешевше від паризького, це тому, що
природне, а отже дарове тепло забезпечує одному те, що інший отримує завдяки
штучному, а тому недешевому теплу.

Можна дійти висновку, що коли апельсини доставляються нам із Португалії, їх
постачають частково безкоштовно та частково з обтяжливих міркувань. Інакше кажучи,
ми отримуємо їх за пів ціни, як порівняти з паризькими апельсинами.

Тож ми наполягаємо на виключенні саме цієї дарової половини (вибачте нам цей
вислів). Ви кажете, як може робоча сила нашої країни витримати конкуренцію з
іноземними працівниками, коли першим доводиться виконувати роботу повністю, а
останнім — лише половину, бо решту робить сонце. Однак якщо дарова половина



3

спонукає вас усунути конкуренцію, то як може дарове ціле змусити вас допустити
конкуренцію?

Якби ви були послідовними, усуваючи напівдарове як шкідливе для вітчизняної
промисловості, ви тим паче й з подвійним завзяттям відкинули б те, що є повністю
даровим.

Ще одне, коли такі товари, як вугілля, залізо, зерно чи текстильні вироби нам
надсилають із-за кордону, та ми можемо отримати їх із меншими трудовими витратами,
ніж якби ми виробляли їх самі, то різниця надається нам у вигляді безкоштовного дару.
Цей дар буває більш або менш значним, залежно від розмірів самої різниці. Він становить
чверть, половину або три чверті від вартості товару, якщо іноземець просить за нього
лише три чверті, половину або чверть ціни, в яку нам обійшлося б внутрішнє
виробництво. Ми отримуємо подарунок цілком і повністю, коли дарувальник (як сонце,
що дає нам світло) нічого не просить від нас взамін. Питання — ми ставимо його
офіційно — полягає в тому, чого ви хочете для нашої країни: благ дарового споживання
чи уявних переваг обтяжливого виробництва?

Вибирайте, але будьте логічними, оскільки якщо ви, як зазвичай, не допускаєте
ввезення вугілля, заліза, зерна, іноземних тканин пропорційно тому, як їхня ціна
наближається до нуля, то як же непослідовно було б допускати світло сонця, ціна якого
вже дорівнює нулю протягом цілого дня!»

Підсумкові запитання. Чи збільшують зайнятість усередині країни такі
торговельні обмеження, як мита та квоти? Чи сприяють обмеження підвищенню доходів
громадян? Обґрунтуйте свою думку.
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