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რა ჩანს და რა არ ჩანს

წინამდებარე სტატია არის ფრედერიკ ბასტიას „რა ჩანს და რა არ ჩანს“

შემოკლებული ვერსია.(1) ბასტია იყო ეკონომისტი და საფრანგეთის
პარლამენტის წევრი მეცხრამეტე საუკუნის შუა წლებში. აღსანიშნავია,

რომ მის მიერ წამოწეული საკითხები დღესაც ისევე აქტუალურია,

როგორც 150 წლის წინ იყო.

ეკონომიკურ სფეროში ნებისმიერ მოქმედებას, ჩვევას, ინსტიტუტს,

კანონს არა მხოლოდ ერთ, არამედ - რამდენიმე ეფექტამდე მივყავართ.

მათგან მხოლოდ პირველია პირდაპირი; ის წარმოიშვება თავის მიზეზთან
ერთად; ის აშკარაა. სხვა ეფექტები მხოლოდ შემდგომში წარმოიქმნებიან;

ისინი აშკარა არ არის; იღბლიანი ვიქნებით თუ მათ წინასწარ განვჭვრეტთ.

მხოლოდ ერთი განსხვავება არსებობს ცუდ და კარგ ეკონომისტებს
შორის: ცუდი ეკონომისტი შემოიზღუდება ხილული ეფექტით; კარგი
ეკონომისტი კი ითვალისწინებს როგორც ხილულ ეფექტს, ისე იმ ეფექტებსაც,

რომლებიც უნდა გათვალისწინდეს.

ეს სხვაობა საკმაოდ დიდია; თითქმის ყოველთვის ხდება ასე: თუ
მოკლევადიანი შედეგები ხელსაყრელი აღმოჩნდება, გრძელვადიანი
შედეგები კატასტროფული იქნება, და პირიქით. შესაბამისად, ცუდი
ეკონომისტი მცირე მიმდინარე სარგებელზეა ორიენტირებული, რომელსაც
დიდი სირთულეები მოსდევს, ხოლო კარგი ეკონომისტი მომავალში დიდ
სარგებელს ელის, მცირე მოკლევადიანი სირთულეების გაუთვალისწინებლად.

დამსხვრეული ფანჯარა
თუ გინახავთ როგორ ბრაზობს სოლიდური მოქალაქე - ჯეიმს გუდფელოუ,

როდესაც მისი გამოუსწორებელი ვაჟი სარკმლის მინას ამსხვრევს? ამ
სპექტაკლს თუ დასწრებიხართ, უდავოდ დაინახავდით, რომ ინციდენტის

ავტორი ფრედერიკ ბასტია (შემოკლებული ვერსია)
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შემსწრეები, თუნდაც ოცდაათი მათგანი, ერთხმად ცდილობდნენ უბედური
მფლობელის დამშვიდებას სიტყვებით: „ზოგი ჭირი მარგებელია. ასეთი
ინციდენტები მრეწველობის განვითარებას უწყობენ ხელს. ყველამ უნდა
იშოვოს ფული. რა დაემართებოდათ მინის ოსტატებს, ფანჯარას რომ არავინ
ამსხვრევდეს?“

მისამძიმრების ეს ფორმულა მოიცავს სრულყოფილ თეორიას, რომლის
არა მართებულობა ამ მარტივი შემთხვევით კარგად აიხსნება, რადგან ის სხვა
თეორიას უდევს საფუძვლად, რომლითაც, საუბედუროდ, ჩვენი ეკონომიკური
ინსტიტუტების უმეტესობა ხელმძღვანელობს.

დავუშვათ, რომ დაზიანების შეკეთების ღირებულება ექვსი ფრანკია. თუ
თქვენ იმას გულისხმობთ, რომ ეს ინციდენტი ზემოთ ხსენებულ ინდუსტრიას
შემატებს ექვსი ფრანკის ღირებულების მხარდაჭერას, მაშინ დაგეთანხმებით.

მე არავითარ შემთხვევაში არ ვეწინააღმდეგები ამ მტკიცებულებას; თქვენ
სწორად მსჯელობთ. მინის ოსტატი მოვა, შეასრულებს თავის სამუშაოს,

მიიღებს ექვს ფრანკს, მიულოცავს საკუთარ თავს და გულში იმ ცელქ ბავშვს
დალოცავს. ამას ყველა ხედავს.

თუმცა, დედუქციის გამოყენებით დაასკვნით, რომ კარგია ფანჯრების
დამსხვრევა იმიტომ, რომ ის ფულის ბრუნვას უწყობს ხელს და იწვევს
ზოგადად ინდუსტრიის წახალისებას, მაშინ მე იძულებული ვიქნები
წამოვიძახო: „თქვენ ცდებით! თქვენს თეორიაში მხოლოდ ის არის, რაც ჩანს.

ის არ ითვალისწინებს იმას, რაც არ ჩანს.“

არ ჩანს, რომ იმის გამო, რომ ჩვენი მოქალაქე ხარჯავს ექვს ფრანკს ერთ
რაღაცაზე, ის ვერასოდეს შესძლებს ამ ფულის სხვა რამეზე დახარჯვას. არ
ჩანს, რომ თუ მას არ მოუწევდა ფანჯრის მინის გამოცვლა, ის გამოცვლიდა,

მაგალითად, მის გაცვეთილ ფეხსაცმელს ან თავის ბიბლიოთეკას დამატებით
წიგნს შემატებდა. მოკლედ, ის თავის ექვს ფრანკს სხვა რამეში დახარჯავდა,

მაგრამ ახლა ამის გაკეთებას ვეღარ შესძლებს.

მოდით განვიხილოთ ინდუსტრია ზოგად ჭრილში. ფანჯარა დაიმსხვრა
და მინის ინდუსტრიამ ექვსი ფრანკის ღირებულების მხარდაჭერა მიიღო;

თქვენ ამას ხედავთ.
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ფანჯარა რომ არ ჩამსხვრეულიყო, ფეხსაცმლის ან სხვა ინდუსტრია
მიიღებდა ამ ექვსი ფრანკის ოდენობით მხარდაჭერას; ამას ვერ ხედავთ.

და თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რაც არ ჩანს, როგორც ნეგატიურ
ფაქტორს, და რაც ჩანს, როგორც დადებით ფაქტორს, უნდა მივხვდეთ, რომ
ზოგადად ინდუსტრია ან ეროვნული დასაქმების პროგრამა ვერანაირ
სარგებელს იღებს, მნიშვნელობა არ აქვს ფანჯარა ჩაიმსხვრევა თუ არა.

მოდით ვიფიქროთ ჯეიმს გუდფელოუზე.

პირველ შემთხვევაში, როდესაც ფანჯარა დამსხვრეულია, ის დახარჯავს
ექვს ფრანკს, რაც დახარჯულზე არც მეტი და არც ნაკლებია და უხარია, რომ
ერთი ფანჯარა კვლავ მთელია.

მეორე შემთხვევაში, როდესაც ფანჯარა არ იმსხვრევა, სავარაუდოდ ის
იყიდიდა ახალ ფეხსაცმელს ამ ექვსი ფრანკით და ისიამოვნებდა მისი ახალი
ფეხსაცმლით და დაუმსხვრეველი ფანჯრით.

ახლა, თუ ჯეიმს გუდფელოუ არის საზოგადოების ნაწილი, ჩვენ უნდა
დავასკვნათ, რომ საზოგადოებამ, მისი სამუშაოების და სიამოვნების
გათვალისწინებით, დაკარგა დამსხვრეული ფანჯრის ფასეულობა.

ყოველივე ზემოთ თქმულის შეჯამების საფუძველზე მივდივართ
მოულოდნელ დასკვნამდე: „საზოგადოება კარგავს ყველა იმ ნივთის
ფასეულობას, რომელიც უმიზეზოდ იმსხვრევა,“… „მსხვრევა, ნგრევა, დაშლა
არ წაახალისებს ეროვნული დასაქმებულობის მაჩვენებლებს,“ ან, უფრო
მოკლედ რომ ვთქვათ: „მსხვრევა არ არის მომგებიანი.“

მკითხველმა ყურადღება უნდა მიაქციოს იმას, რომ ჩემს მიერ
წარმოდგენილ მცირე დრამაში მხოლოდ ორი კი არა - სამი ადამიანი
მონაწილეობს. ერთი - ჯეიმს გუდფელოუ, წარმოადგენს მომხმარებელს,

რომელიც სიამოვნების მომნიჭებელი ორი ნივთის ნაცვლად ერთს ფლობს.

მეორე - მინის სპეციალისტი, რომელიც განასახიერებს მწარმოებელს, რომლის
ინდუსტრიასაც ხელს უწყობს ინციდენტი. მესამე - მეწაღე (ან ნებისმიერი სხვა
მწარმოებელი), რომლის ინდუსტრიამაც არ მიიღო სარგებელი იმავე მიზეზის
გამო. მესამე პირი ყოველთვის ჩრდილშია და ის ახდენს იმის პერსონიზაციას,

რაც არ ჩანს. ამავდროულად ის პრობლემის მნიშვნელოვანი ელემენტია.
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სწორეთ ამგვარად შეიძლება გავიგოთ, რამდენად აბსურდულია მოგების
მიღება ნგრევიდან.
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თეატრები და სახვითი ხელოვნება
უნდა მოახდინოს თუ არა სახელმწიფომ ხელოვნების სუბსიდირება? რა

თქმა უნდა არსებობს მრავალი დადებითი და უარყოფითი ფაქტორი.

სუბსიდიების სისტემის სასარგებლოდ, შეიძლება ითქვას, რომ
ხელოვნება აფართოებს, აღამაღლებს და ფრთებს ასახავს ნაციონალურ სულს;

ხელოვნება გვეხმარება თავი ავარიდოთ ყოველდღიურ ჯაფას, გვიღვივებს
სილამაზის შეგრძნებას და ამგვარად დადებითად მოქმედებს მის ზნეობაზე,

ტრადიციებზე, მორალზე და თვით მის ინდუსტრიაზეც კი. შესაძლოა იკითხოთ,

როგორი იქნებოდა მუსიკა საფრანგენთში კომედიის თეატრისა და
კონსერვატორიის გარეშე; ან დრამატურგია - ფრანგული თეატრის გარეშე;

სახვითი ხელოვნება და სკულპტურა - ჩვენი კოლექციების და ჩვენი
მუზეუმების გარეშე. შესაძლოა დამატებით მკითხოთ, სახვითი ხელოვნების
ცენტრალიზაციის და, შესაბამისად, სუბსიდირების გარეშე, განვითარდებოდა
თუ არა ის ექსკლუზიური გემოვნება, რომელიც დღეს საფრანგეთთან არის
დაკავშირებული და რომელიც ხელს უწყობს აქ წარმოებული პროდუქტების
მთელს მსოფლიოში გავრცელებას. ამგვარი შედეგების არსებობის პირობებში,

სისულელე ხომ არ იქნებოდა ყოველივე ამაზე უარის თქმა? სწორედ ამ
გემოვნებამ, ამაღლებულობამ და დახვეწილობამ გამოარჩია საფრანგეთი
ევროპის თვალში.

ამ და სხვა მოსაზრებებს, რომელთა დასაბუთებულობა ეჭვს აღარ
ბადებს, შეგვიძლია დავუპირისპიროთ სხვა, არანაკლებ მკაცრი მოსაზრება.

პირველ რიგში შეიძლება წამოვწიოთ განაწილებითი სამართლიანობის
საკითხი. კანონმდებლების უფლებები აძლევს თუ არა მას უფლებას ხელოსანს
ჯიბეში ჩაუძვრეს იმისათვის, რომ მხატვრის შემოსავალი გაზარდოს? მ. დე
ლამარტინმა(2) თქვა: „თუ გავაუქმებთ თეატრის სუბსიდიას, ამაზე
გაჩერდებით? და ლოგიკურად ხომ არ მოგეთხოვებათ გააუქმოთ თქვენი
საუნივერსიტეტო ფაკულტეტები, მუზეუმები, ინსტიტუტები, ბიბლიოთეკები?“

შესაძლოა ვუპასუხოთ: თუ გსურთ ყველაფერი კარგის და სასარგებლოს
სუბსიდირება, სად გაჩერდებით, და ლოგიკურად ხომ არ მოგეთხოვებათ
შექმნათ სასოფლო მეურნეობის, მრეწველობის, კომერციული საქმიანობის,
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მოსახლეობის სოციალური დაცვის და განათლებისთვის საჭირო საბიუჯეტო
სახსრების სიის შედგენა? გარდა ამისა, შესაძლოა დარწმუნებით ვამტკიცოთ,

რომ სუბსიდიები ხელს უწყობენ ხელოვნების განვითარებას? ეს ის საკითხია,

რომელიც ღიად რჩება. ჩვენ ცხადად ვხედავთ, რომ აყვავებული თეატრები
საკუთარ შემოსავალზე მაცხოვრებელი თეატრებია. და ბოლოს, უფრო მაღალ
მოსაზრებებზე გადასვლისას შესაძლოა დააფიქსიროთ, რომ საჭიროებები და
სურვილები ერთმანეთს წარმოშობენ და განაგრძობენ ზრდას სხვადასხვა
რეგიონში სულ უფრო და უფრო მეტად გართულებული(3) ნაციონალური
სიმდიდრით მათ დაკმაყოფილების დონის პროპორციულად; რომ სახელმწიფო
არ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, რადგან, რა რაოდენობითაც არ უნდა
იწონებოდეს დღეს ნაციონალური სიმდიდრე, მას არ შეუძლია მოახდინოს
ძვირადღირებული ინდუსტრიების სტიმულირება გადასახადების გზით და
არსებითი ინდუსტრიების დაუზიანებლად, რაც ცივილიზაციის ბუნებრივი
პროგრესის უკუსვლას იწვევს. შესაძლოა აღნიშნოთ, რომ სურვილების,

გემოვნებების, შრომისა და მოსახლეობის მონაცემების ეს ხელოვნური
დამახინჯება არასაიმედო და სახიფათო ვითარებას ქმნის, რაც მათ მყარი
საფუძვლის გარეშე ტოვებს.

მე მოგიყვანეთ რამდენიმე მიზეზი, რითაც სახელმწიფო ჩარევის
მოწინააღმდეგეები ახდენენ მათი მოსაზრების არგუმენტირებას, იმ
წესრიგთან მიმართებით, რომელშიც მოქალაქეებს სჯერათ, რომ ისინი
დააკმაყოფილებენ თავის საჭიროებებს და სურვილებს და ამგვარად
მოახდენენ თავისი საქმიანობისთვის მიმართულების მიცემას. ვაღიარებ, მეც
ერთ-ერთი მათგანი ვარ, ვინც ფიქრობს, რომ არჩევანი, იმპულსი უნდა
მოდიოდეს ქვემოდან და არა ზემოდან, მოქალაქეებისგან და არა
კანონმდებლებისგან; და რომ საწინააღმდეგო სწავლება თავისუფლების და
ადამიანის ღირსების განადგურებას იწვევს.

თუმცა, იცით თუ არა რაში სდებენ ბრალს ეკონომისტებს, მცდარ და
უსამართლო საფუძველზე? როდესაც ჩვენ ვეწინააღმდეგებით სუბსიდიებს,

ჩვენ გვადანაშაულებენ იმაში, რომ ვეწინააღმდეგებით თავად სუბსიდირების
ობიექტს და ყველა სახის საქმიანობას, რადგან გვსურს, რომ ამგვარი
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საქმიანობები ნებაყოფლობითი იყოს და თავად უზრუნველყოფდეს თავის
თავს. ე.ი. თუ ჩვენ არ გვინდა სახელმწიფოს ჩარევა, გადასახადებით,

რელიგიურ საკითხებში, ჩვენ ათეისტები ვართ. თუ ჩვენ არ გვინდა
სახელმწიფოს ჩარევა, გადასახადების დაწესებით, განათლებაში, მაშინ ჩვენ
გვძულს პროგრესი და განათლება. თუ ვიტყვით, რომ სახელმწიფომ
გადასახადების გამოყენებით არ უნდა დაადოს ხელოვნური ფასი მიწას ან
მრეწველობის რომელიმე მიმართულებას, მაშინ ჩვენ ვართ ქონების და
შრომის მტრები. თუ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ არ უნდა მოახდინოს
მხატვრების დაფინანსება, ჩვენ ბარბაროსები ვართ, რომლებიც ხელოვნებას
უსარგებლოდ მივიჩნევთ.

მთელი ძალით ვეწინააღმდეგები ამგვარ მოსაზრებას. შორს ვართ
რელიგიის, განათლების, ქონების, შრომის და ხელოვნების განადგურების
აბსურდული ფიქრებისგან, როდესაც ვთხოვთ სახელმწიფოს დაიცვას
ადამიანის საქმიანობის ყველა ამ სახეობის განვითარება მათი ერთმანეთის
ხარჯზე დაფინანსების გარეშე. გვჯერა, რომ პირიქით, საზოგადოების ყველა ეს
სასიცოცხლო ძალა ჰარმონიულად უნდა ვითარდებოდეს თავისუფლების
გავლენის ქვეშ და რომ არცერთი მათგანი უნდა გახდეს პრობლემის,

ბოროტების, ტირანიის ან არეულობის წყარო, რისი მოწმენიც დღეს ხშირად
ვართ.

ჩვენს მოწინააღმდეგეებს მიაჩნიათ, რომ სუბსიდირების და
რეგულირების გარეშე საქმიანობა ვერ იარსებებს. ჩვენ პირიქით ვფიქრობთ.

მათ სწამთ კანონმდებლის და არა კაცობრიობის. ჩვენ პირიქით - გვჯერა
კაცობრიობის, და არა კანონმდებლის. მ. დე ლამარტინი ამბობდა: „ამ
პრინციპის საფუძველზე, უარი უნდა ვთქვათ ყველა საჯარო გამოფენაზე,

რომელსაც მოაქვს სიმდიდრე და პატივი ამ ქვეყნისთვის.“

მე მას ვუპასუხებ: თქვენი აზრით, სუბსიდირების არქონა ნიშნავს უარის
თქმას, რადგან ამონაგები ობიექტიდან, რომელშიც არაფერი არსებობს, გარდა
სახელმწიფოს სურვილისა, თქვენ ასკვნით, რომ არაფერია, რისი
შენარჩუნებაც არ შეუძლია გადასახადებს. თქვენივე მაგალითზე
დაგიმტკიცებთ, რომ არასწორი ბრძანდებით. დღეს ლონდონში მზადდება
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ერთ-ერთი უდიდესი, ყველაზე კეთილშობილი ყველა გამოფენას შორის,

გადაჭარბების გარეშე, ყველაზე ლიბერალურ, უნივერსალურ კონცეფციაზე
დაფუძნებული და, შემიძლია ვთქვა ერთადერთი „ჰუმანიტარული“ გამოფენა(4),

რომელშიც არ ერევა ხელისუფლება და რომლის მოწყობაზეც არ იხარჯება
გადასახადის გადამხდელთა ფულები.

დავუბრუნდეთ სახვით ხელოვნებას, რომლის სუბსიდირების
სისტემასთან დაკავშირებით შესაძლოა მოვიყვანოთ როგორც დადებითი, ისე -

უარყოფითი მოსაზრებები. მკითხველს ესმის, რომ ამ ნაშრომის სპეციალური
დანიშნულების თანახმად, არ მჭირდება ამ მიზეზების დასახელება ან მათ
შორის არჩევნის გაკეთება.

თუმცა მ. დე ლამარტინმა წინ წამოწია ერთი არგუმენტი, რომელსაც
უყურადღებოდ ვერ დავტოვებ, რადგან ის ზუსტად ხვდება ამ ეკონომიკური
კვლევის ზუსტად განსაზღვრულ ზღვრებში.

მან თქვა:

თეატრებთან მიმართებაში ეკონომიკური საკითხი შესაძლოა ერთი
სიტყვით განვსაზღვროთ: დასაქმება. დასაქმების ხასიათს დიდი მნიშვნელობა
არ აქვს; ის ისეთივე პროდუქტიული და ნაყოფიერია, როგორც საქმიანობის
ნებისმიერი სხვა სახეობა. თეატრები, როგორც იცით, უზრუნველყოფილია
სხვადასხვა პროფესიის მინიმუმ ოთხმოცი ათასი თანამშრომლის
ანაზღაურებით - მხატვრების, ქვის სპეციალისტების, დეკორატორების,

კოსტიუმერების, არქიტექტორებისა და სხვ., რომლებიც ცხოვრობენ
დედაქალაქის მრავალ დასახლებაში, რომლის მაცხოვრებლებსაც უნდა
ჰქონდეთ თქვენს მიმართ სიმპათიების გამოხატვის უფლება.

სიმპათიები? თარგმანში: თქვენი სუბსიდიები. ამასთან:

პარიზის გართობის ინდუსტრია უზრუნველყოფს დასაქმებას და
სამომხმარებლო საქონელს პროვინციული დეპარტამენტებისთვის და
მდიდარი ადამიანების სიმდიდრეებით ანაზღაურდება სხვადასხვა
პროფესიის ორასი ათასი მუშაკის ხელფასი და ცხოვრების ხარჯები მთელი
რესპუბლიკის მასშტაბით. ისინი თავის ოჯახებს და შვილებს სწორედ იმ
თეატრში მუშაობით უზრუნველყოფენ, რომელმაც საფრანგეთს გაუთქვა
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სახელი. სწორეთ ამ თანამშრომლებს უხდით სამოცი ათას ფრანკს. [ძალიან
კარგი! ძალიან კარგი! მხურვალე აპლოდისმენტები.]

მე იძულებული ვარ ვთქვა: „ძალიან ცუდია! ცუდია“, აქ განხილულ
ეკონომიკურ მსჯელობაზე ამ განსჯის ტვირთის გათვალისწინებით.

დიახ, სწორედ სამოცი ათასი ფრანკი, ნაწილობრივ მაინც, თეატრის
თანამშრომლებზე მიდის. რაღაც თანხა შესაძლოა გზაშიც დაიკარგოს. ამ
საკითხს უფრო დეტალურად თუ დავაკვირდებით, შესაძლოა აღმოვაჩინოთ,

რომ ნამცხვრის ყველაზე დიდი ნაწილი ვიღაც სხვას შეხვდა. მუშაკებს ბედი
გაუღიმებთ, თუ მათთვის ნამცეცები მაინც დარჩება! დავუშვათ, რომ მთლიანი
სუბსიდია მთლიანად მიემართება მხატვრებზე, დეკორატორებზე,

კოსტიუმერებზე, დალაქებზე და სხვ. ეს სიტუაციის ხილული ნაწილია.

მაგრამ, საიდან მოდის სუბსიდია? ეს მონეტის მეორე მხარეა, რომლის
შესწავლა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მისი პირველი მხარის. საიდან
მოდის 60 000 ფრანკი? და სად წავიდოდნენ ისინი, თუ კანონმდებელი
გადაწყვეტს, რომ სუბსიდია თავიდან არ წასულიყო რივოლის ქუჩაზე და
იქედან გრენელის ქუჩაზე?(5) ეს არ ჩანს.

რა თქმა უნდა, ვერავინ გაბედავს იმის მტკიცებას, რომ კანონმდებელმა
„გამოჩეკა“ ეს თანხა საარჩევნო ყუთიდან; რომ ეს არის წმინდა დანამატი
ნაციონალურ სიმდიდრეზე; რომ, ამ სასწაულებრივი მოვლენის გარეშე, ეს
სამოცი ათასი ფრანკი უჩინარი დარჩებოდა. უნდა ვაღიაროთ, რომ
უმრავლესობას სხვა აღარაფერი დარჩენია გარდა იმისა, რომ მიიღოს
გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ სუბსიდირების თანხა საიდანღაც იყოს
აღებული სხვა ადგილზე გადასაგზავნად. თანხების ერთ ადგილზე გადაგზავნა
შესაძლებელია მხოლოდ მეორე ადგილიდან მისი აღებით.

აშკარაა, რომ ერთი ფრანკის გადამხდელი გადასახადის გადამხდელი
ვეღარ განკარგავს ამ ერთ ფრანკს. გასაგებია, რომ საჭირო საქონლის და
მომსახურების შესაძენად მას ერთი ფრანკით ნაკლები ექნება, და ნებისმიერ
სხვა მუშას, ვინც არ უნდა იყოს ის, აღარ ექნება შესაძლებლობა გამოიმუშაოს
ეს თანხა.

მოდით ღრუბლებში ნუღარ ვიფრენთ და ნუ ვიფიქრებთ, რომ 16 მაისის
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კენჭისყრა რაიმეს მატებს ეროვნულ კეთილდღეობას ან დასაქმებულობის
მაჩვენებელს. ის უბრალოდ გადაანაწილებს სახსრებს და ხელფასებს, სულ ეს
არის.

შესაძლოა მითხრათ, რომ თანხები ერთი სფეროდან ამოიღება და
მიემართება სხვა სფეროების საჭიროებების დაკმაყოფილებისკენ, რომელშიც
მუშაობა შესაძლოა მეტად საჭირო, მორალურად მიზანშეწონილი და მეტად
რაციონალური იყოს. ეს შესაძლოა გავაპროტესტო. შემიძლია გითხრათ,

გადასახადის გადამხდელისგან სამოცი ათასი ფრანკის აღებისას, თქვენ
ამცირებთ მხვნელების, არხების მთხრელების, დურგლების, მჭედლების
ანაზღაურებას და კონკრეტული თანხით ზრდით მომღერლების, დალაქების,

დეკორატორების და კოსტიუმერების ხელფასებს. არ არსებობს იმის
მტკიცებულება, რომ ეს უკანასკნელები სხვა პროფესიის ადამიანებზე
მნიშვნელოვანი არიან. მ. დე ლამარტინი არ ამტკიცებს ამას. ის თავისთვის
ამბობს, რომ თეატრის მუშაობა ისეთივე პროდუქტიული და სარგებლიანია,

როგორც ნებისმიერი სხვა სამუშაო, რაზეც შეგვიძლია ვიდავოთ; თუ თეატრში
მუშაობა ისეთივე პროდუქტიულია, როგორც სხვა სამუშაოები, მაშინ რისთვის
არის საჭირო მისი დაფინანსება სხვა პროფესიების ხარჯზე?

თუმცა სხვადასხვა სამუშაოს შიდა ღირებულებების და ღირსებების
შედარება არ წარმოადგენს წინამდებარე ნაშრომის შემადგენელ ნაწილს.

ერთადერთი, რის გაკეთებასაც ვაპირებ ის არის, რომ მ. დე ლამარტინს და მის
მხარდამჭერებს დავანახო ერთის მხრივ, თეატრალური ინდუსტრიის
თანამშრომლების ანაზღაურების სუბსიდირება და მეორეს მხრივ, საქონლისა
და მომსახურებების მიმწოდებლების მიერ დაკარგული შემოსავალი,

გადასახადის გადამხდელებისგან ამოღებული თანხის ოდენობით; ამას თუ არ
დაინახავენ, ისინი სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან იმის გამო, რომ
რესურსების გადანაწილებას მოგებად მიიჩნევენ. თავის თეორიაში
თანამიმდევრულები რომ ყოფილიყვნენ, ისინი მოითხოვდნენ დაუსრულებელ
სუბსიდიებს, რადგან ის რაც მართებულია ერთი და სამოცი ათასი
ფრანკისთვის, მსგავს ვითარებაში, მართებულია მილიარდი ფრანკისთვისაც.

როდესაც გადასახადებზეა საუბარი, დაასაბუთეთ მათი სარგებლიანობა,
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ოღონდ არა ასეთი უსუსური მტკიცებით: „საბიუჯეტო ხარჯები სამუშაო კლასის
არსებობის შენარჩუნებას უწყობს ხელს.“ ეს მოსაზრება მცდარია, რადგან
მასში დამალულია ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი: კერძოდ, საბიუჯეტო
დანახარჯები ყოველთვის ჩაანაცვლებს პირად ხარჯებს და რომ შემდგომში ის
დააფინანსებს ერთ მუშაკს მეორის ხარჯზე, რითაც მთლიანობაში მუშათა
კლასი ვერაფერს იგებს…

შეკითხვები განსახილველად

1. ხელისუფლების მიერ სპორტულ სტადიონებზე თანხების გამოყოფის
მხარდამჭერები ხშირად ამტკიცებენ, რომ ამგვარი დანახარჯები
დასაქმების მაჩვენებლებს აუმჯობესებს. შეაფასეთ ეს მოსაზრება.

2. აშშ-ის ფედერალური ხელისუფლება მილიარდობით დოლარს ხარჯავს
სასოფლო მეურნეობის სუბსიდირებაში. ეს სუბსიდიები აუმჯობესებენ
თუ არა დასაქმებულობის მაჩვენებელს და პროდუქტებს? ახსენით
თქვენი მოსაზრება.

1. ეს სტატია, რომელიც 1850 წლის ივლისში გამოქვეყნდა, ბასტიას ბოლო ნაშრომია. ის წელიწადზე მეტი

ხნის განმავლობაში პირდებოდა საზოგადოებას მის გამოქვეყნებას. მისი გამოქვეყნება შეფერხდა,

რადგან ავტორმა ხელნაწერი დაკარგა, როდესაც სახლი შეიცვალა და შუაზელის ქუჩიდან დალჟენის

ქუჩაზე გადასახლდა. ხანგრძლივი და უშედეგო ძიების შემდეგ, ავტორმა გადაწყვიტა მთლიანად

თავიდან დაეწერა ის, რომელშიც მაგალითებად გამოიყენა ბოლო დროს ნაციონალურ ასამბლეაზე

წარმოთქმული სიტყვები. მას შემდეგ, რაც დაასრულა ამოცანა, საკუთარი თავი ზედმეტ სერიოზულობაში

დაადანაშაულა, დაწვა მეორე ხელნაწერიც და დაწერა ახალი, რომელიც ჩვენ გადავბეჭდეთ. -

რედაქტორი. ↩ 

2. ალფონს მარი ლუი დე ლამანტინი (1790-1869 წწ.), ფრანგული რომანტიზმის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტი

და შემდგომში გამორჩეული სახელმწიფო მოღვაწე. პირველად დეპუტატად 1834 წელს აირჩიეს, მაგრამ

სახელი 1848 წლის რევოლუციის დროს მოიხვეჭა, როდესაც ის რესპუბლიკის შექმნის წამყვანი

ინიციატორი იყო. თავისი მჭერმეტყველების წყალობით, მან შესძლო დაემშვიდებინა პარიზის ბრბოები,
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რომელიც ქალაქის დანგრევით იმუქრებოდა, და გახდა დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელი. უფრო

მეტად იდეალისტი და ორატორი, ვიდრე პოლიტიკოსი. თუმცა მან მალევე დაკარგა გავლენა და პენსიაზე

გავიდა 1851 წელს - მთარგმნელი. ↩ 

3. იხილეთ chap. 3 of Economic Harmonies - რედაქტორი. ↩ 

4. აქ საუბარია საერთაშორისო გამოფენაზე ჰაიდ პარკში (ლონდონი) 1851 წელს, რომელიც ხელოვნებისა

და მრეწველობების განვითარების ხელშემწყობმა ასოციაციამ ლონდონის ხელოვანთა საზოგადოებამ

დააფინანსა. პირველმა დიდმა საერთაშორისო გამოფენამ, ან „მსოფლიო ბაზრობამ“ სახელი გაითქვა

ბროლის სასახლით, არაჩვეულებრივი არქიტექტურული ნაგებობით, რომელშიც გამოფენილი იყო

ექსპონატები. გამოფენა მიმდინარეობდა დედოფალი ვიქტორიას პრინცი-კონსორტის - ალბერტის

მფარველობის ქვეშ. - მთარგმნელი. ↩ 

5. ე.ი., მერიიდან თეატრებამდე მარცხენა სანაპიროზე. - მთარგმნელი. ↩ 
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