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Ajo që duket dhe ajo që nuk duket

Teksti i mëposhtëm është një përmbledhje e punës së Frederic Bastiat titulluar “Ajo që duket

dhe ajo që nuk duket”(1). Bastiat ishte ekonomist edhe anëtar i Parlamentit Francez nga mesi i

shekullit të nëntëmbëdhjetë. Interesant është fakti se çështjet që ai trajtonte 150 vjet më parë

janë ende të vlefshme edhe sot.

Në sferën ekonomike, një veprim, një zakon, një institucion, një ligj nuk prodhojnë

vetëm një efekt, por një sërë efektesh. Mirëpo, nga gjithë efektet, vetëm i pari është i

menjëhershëm; ai shfaqet në të njëjtën kohë me shkakun e tij; pra ai që duket. Efektet e tjera,

shfaqen vetëm si pasojë; ato nuk duken; madje jemi me fat nëse arrijmë t’i parashikojmë ato.

Ekziston vetëm një ndryshim midis një ekonomisti të mirë dhe një të keq: ekonomisti i

keq konsideron vetëm efektin e dukshëm; ekonomisti i mirë merr parasysh si efektin e

dukshëm, ashtu edhe ato që duhet të parashikohen.

Ky ndryshim është shumë i madh, sepse pothuajse gjithmonë kur pasoja e

menjëhershme është e favorshme, efektet që vijnë më pas janë shkatërrimtare dhe anasjelltas.

Nga këtu ndodh që ekonomisti i keq ndjek një të mirë të vogël tani që do të pasohet nga një e

keqe e madhe në të ardhmen, ndërsa ekonomisti i mirë kërkon një të mirë të madhe në të

ardhmen, duke pranuar përballjen me një të keqe të vogël tani.

Tregimi i dritares së thyer
A keni qenë ndonjëherë dëshmitar i zemërimit të atij qytetarit të ndershëm, Xhejms

Gudfellou (James Goodfellow), kur djali i tij i prapë theu xhamin e një dritareje? Nëse keni

qenë i pranishëm në një ndodhi të tillë, sigurisht do të keni vënë re se si dëshmitarët edhe nëse

ishin rreth tridhjetë prej tyre, dukeshin se në një mendje i ofronin pronarit fatkeq ngushëllimin

e ndjerë: “Çdo gjë e keqe e ka një gjë të mirë. Aksidente të tilla bëjnë që industria të ecë

përpara. Gjithkush duhet të fitojë bukën e gojës. Çfarë do të ndodhte me xhamapunuesin nëse

askush nuk do të thyente një dritare?”.

(version i shkurtuar)
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Atëherë, kjo formulë ngushëllimi përmban një teori të tërë që është mirë që ta vëmë në

dukje, shkelje në flagrancë, në këtë rast mjaft të veçantë, duke qenë se është e njëjta,

fatkeqësisht, ku bazohen shumë nga institucionet tona ekonomike.

Le të supozojmë se për të rregulluar dëmin duhen gjashtë franga. Nëse do të thoni se

incidenti mundëson këto gjashtë franga si formë nxitjeje ndaj industrisë së sipërpërmendur,

atëherë keni të drejtë. Nuk e kundërshtoj në asnjë mënyrë arsyetimin tuaj të saktë.

Xhamapunuesi do të vijë, do të bëjë punën e tij, do të marrë gjashtë franga, do të përgëzojë

veten dhe do të bekojë me gjithë zemër djalin e pakujdesshëm. Kjo është ajo që shihet.

Por, nëse mendojmë për pasojat që rrjedhin më pas, ju arrini në përfundimin se, siç

ndodh shumë shpesh, është mirë që të thyesh dritare, sepse ndihmon në qarkullimin e parasë,

sepse stimulon industrinë në përgjithësi, jam i detyruar të kundërshtoj me të madhe: Kjo nuk

është mirë! Teoria mbaron tek ajo që duket. Ajo nuk merr në konsideratë atë që nuk duket.

Nuk është e dukshme që meqënëse qytetari i harxhoi gjashtë frangat për diçka, ai nuk

do të jetë në gjendje t’i shpenzojë ato për diçka tjetër. Ajo që nuk shihet është se nëse atij nuk

do t’i duhej të rregullonte xhamin e dritares, ai mund të zëvendësonte, për shembull, këpucët e

tij të grisura ose të pasuronte bibliotekën e tij. Shkurtimisht, ai do t’i kishte shpenzuar ato

gjashtë franga për diçka tjetër për të cilën ai nuk i ka ato para më.

Le të marrin në konsideratë industrinë në përgjithësi. Me thyerjen e dritares, industria e

qelqit merr vlerën e gjashtë frangave në formën e një stimuli; kjo është ajo që duket.

Nëse dritarja nuk do të ishte thyer, industria e këpucëve (ose një tjetër) do të kishte

marrë vlerën e gjashtë frangave si një formë stimuli; kjo është ajo që nuk duket.

Dhe nëse ne do të konsideronim atë që duket, sepse është një faktor negativ, si dhe atë

që nuk duket, sepse është një faktor pozitiv, duhet të kuptojmë se thyhen apo jo dritaret, kjo gjë

nuk sjell asnjë përfitim për industrinë në përgjithësi apo për punësimin e përgjithshëm në vend.

Tani, le të marrim parasysh Xhejms Gudfellou.

Në hipotezën e parë, atë të dritares së thyer, ai shpenzon gjashtë franga dhe ka, as më

shumë e as më pak se në fillim, kënaqësinë e të paturit të një dritareje të padëmtuar.

Në të dytën, atë në të cilën aksidenti me dritaren nuk ndodh, ai do të kishte shpenzuar

gjashtë franga për këpucët e reja dhe do të kishte edhe kënaqësinë e të pasurit një palë këpucë

të reja si dhe dritaren e padëmtuar.
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Pra, nëse Xhejms Gudfellou është pjesë e shoqërisë, dalim në përfundimin se shoqëria,

duke marrë në konsideratë punën dhe kënaqësinë e saj, ka humbur vlerën e një dritareje të

thyer.

Nga e cila, duke e përgjithësuar, ne arrijmë në këtë përfundim të paparashikuar:

“Shoqëria humbet vlerën e objekteve që shkatërrohen në mënyrë të panevojshme”... “Të

thyesh, të shkatërrosh, të asgjësosh nuk do të thotë të nxitësh punësimin në vend” ose më

thjesht, “Shkatërrimi nuk sjell përfitim”.

Lexuesi duhet të përpiqet që të vëzhgojë se në dramën e vogël që unë prezantova nuk

janë vetëm dy njerëz, por tre. I pari, Xhejms Gudfellou, përfaqëson konsumatorin, i detyruar

nga thyerja e xhamit që të gëzojë vetëm një të mirë në vend të dy të mirave. I dyti, nën

personazhin e xhamapunuesit, na paraqet prodhuesin, industria e të cilit nxitet nga aksidenti. I

treti është këpucari (ose çdo prodhues tjetër) industria e të cilit dekurajohet paralelisht nga i

njëjti shkak. Është pikërisht ky që është gjithmonë në hije e që duke personifikuar atë që nuk

shihet, është një element thelbësor i problemit. Është ai që na bën të kuptojmë se sa absurde

është të shohësh përfitim nga shkatërrimi.

Teatrot dhe artet e bukura
A duhet që shteti të subvencionojë artet? Për këtë temë ka shumë debat, pasi ekzistojnë

si argumente pro ashtu edhe kundër.

Në favor të sistemit të subvencioneve, mund të thuhet se artet ushqejnë, ngrenë dhe

poetizojnë shpirtin e një kombi; se ato largojnë njerëzit nga shqetësimet materialiste duke u

dhënë atyre një shije për të bukurën dhe rrjedhimisht ndikojnë që ata të sillen në mënyrë të

favorshme ndaj kulturës së tyre, zakoneve, moralit, madje edhe industrisë së tyre. Dikush

mund të pyesë se çfarë do të kishte ndodhur me muzikën në Francë pa teatrin tradicional

endacak italian dhe konservatorin si institucion; artin dramatik pa teatrin francez të shekullit të

13-të; pikturën dhe skulpturën pa koleksionet dhe muzetë. Atëherë lind pyetja: pa sistemin e

centralizuar i cili bëri të mundur subvencionimin e arteve të bukura, a do të ishte zhvilluar ajo

shije elegante që tani është trashëgimia fisnike e punës franceze e cila ndikoi me krijimet e saj

në të gjitha vendet e botës. Në prani të fakteve të tilla a nuk do të ishte krejtësisht pamaturi që
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të braktisej ky vlerësim i moderuar mbi të gjithë qytetarët, që në analizën e fundit duket se

është ai që ka arritur për ta para - famën dhe madhështinë e tyre në sytë e Evropës?

Përveç arsyetimeve mbështetëse ndaj sistemit të subvencioneve, ka edhe shumë

argumente po aq bindëse kundër kësaj skeme. Para së gjithash, ekziston argumentimi i

drejtësisë së shpërndarjes. A kanë të drejtë ligjvënësit të rrisin fitimet e artistëve në kurriz të

pagës së artizanëve? M. de Lamartine(2) tha: “Nëse anuloni subvencionet e teatrove, ku do ta

ndaleni më vonë, a mund të jetoni edhe pa universitetet, pa muzetë, pa institutet kërkimore, pa

libraritë?” Një përgjigje e mundshme e kësaj pyetjeje mund të ishte: Nëse subvencionohet çdo

gjë që është e mirë dhe e nevojshme, ku do të ndalet ky proces, pra nuk do të ishte e

logjikshme të shpërndahej paraja me pagesa të përvitshme edhe për bujqësinë, industrinë,

tregtinë, mirëqenien dhe edukimin? Për më tepër, a është e sigurt që subvencionet e favorizojnë

zhvillimin e artit? Kjo është një pyetje pa përgjigje dhe duket qartë që teatrot që lulëzojnë janë

ato që financohen me fitimet e tyre. Një tjetër argument i rëndësishëm është fakti që nevojat

dhe dëshirat nxisin njëra-tjetrën dhe vazhdojnë të bëhen më të përqendruara ndaj klikave në

provinca,(3) teksa pasuria kombëtare lejon plotësimin e tyre; dhe qeveria nuk duhet të ndërhyjë

në këtë proces, pasi, pavarësisht vlerës së pasurisë kombëtare, ajo nuk mund të stimulojë me

anë të taksimit industritë e luksit pa dëmtuar industritë thelbësore, duke dëmtuar kështu

zhvillimin natyror të civilizimit. Mirëpo kjo zhvendosje artificiale e dëshirave, shijeve, punës

dhe popullsisë gjeneron situata të rrezikshme për shtetet, duke i lënë ato pa bazë solide.

Këto janë disa nga argumentet e kundërshtarëve të ndërhyrjes së shtetit për sa i përket

rendit sipas të cilit qytetarët mendojnë se duhet t’i plotësojnë nevojat dhe dëshirat e tyre dhe

rrjedhimisht të drejtojnë aktivitetin e tyre. E pranoj që jam një nga ata që mendojnë se zgjedhja

dhe impulsi duhet të vijnë nga qytetarët e jo nga ligjvënësit; dhe se doktrina e kundërt mund të

çojë në asgjësimin e lirisë dhe dinjitetit njerëzor.

Por, nisur nga një konkluzion sa i gabuar aq edhe i padrejtë, a e dini se për çfarë

akuzohen ekonomistët tani? Kur ne kundërshtojmë subvencionet, akuzohemi se kundërshtojmë

aktivitetin specifik që propozohet të subvencionohet dhe se jemi armiq të çdo lloj aktiviteti,

sepse kërkojmë që këto aktivitete të jenë vullnetare dhe ta gjejnë shpërblimin e tyre në vetvete.

Nëse i kërkojmë shtetit të mos ndërhyjë me taksa në aktivitetet e besimit fetar, akuzohemi se

jemi ateistë. Nëse i kërkojmë shtetit që të mos ndërhyjë, me anë të taksimit, në arsim, atëherë
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akuzohemi se jemi kundër edukimit. Nëse shprehemi se shteti, me anë të taksimit, nuk duhet t’i

japë vlerë artificiale një vendi apo dege të industrisë, atëherë akuzohemi se jemi armiq të

pronës dhe punës. Nëse mendojmë se shteti nuk duhet të subvencionojë artistët, akuzohemi se

jemi barbarë që mendojnë se arti është i pavlerë.

Unë i kundërshtoj me gjithë fuqinë time këto konkluzione. Në fakt, kur i kërkojmë

shtetit të mbrojë zhvillimin e lirë të besimit, arsimit, pronës, punës dhe arteve pa i mbajtur ata

me para në kurriz të të tjerëve, ne nuk kërkojmë të ndalojmë këto aktivitete, përkundrazi, të

gjitha këto forca jetësore duhet të zhvillohen të lira në harmoni dhe se asnjëra prej tyre nuk

duhet të bëhet, ashtu siç shikojmë të ndodhë sot, një burim telashesh, abuzimi, tiranie dhe

trazirash.

Ata që e mendojnë ndryshe argumentojnë se një aktivitet i cili nuk subvencionohet dhe

nuk rregullohet nga ndërhyrja e shtetit duhet të hiqet. Ne besojmë të kundërtën. Besimi i tyre

është te ligjvënësit dhe jo te njerëzimi. I yni është te njerëzimi dhe jo te legjislacioni. Kështu

pra, M. de Lamartine ka thënë: “Në bazë të këtij parimi, do të na duhet t’i shmangim ekspozitat

publike që i sjellin vendit pasuri dhe nder.”

Unë i përgjigjem M. de Lamartine: Nga pikëpamja juaj, të mos subvencionosh një

aktivitet do të thotë ta ndalësh atë, duke argumentuar se asgjë nuk ekziston pa vullnetin e

shtetit, pra ju arrini në përfundimin se asgjë nuk zhvillohet më tej pa taksa. Por unë ju

kundërshtoj me argumentin se ekspozimi më i madh dhe fisnik, pra ai që bazohet në konceptin

më liberal, më universal, madje mund të përdor edhe fjalën “humanitar”, është ekspozimi që

po përgatitet tani në Londër,(4) i vetmi që nuk ndikohet nga asnjë qeveri dhe nuk mbështetet

nga asnjë taksë.

Duke u rikthyer tek artet e bukura: e përsëris, dikush mund të argumentojë me arsye

pro dhe kundër sistemit të subvencioneve. Lexuesi e kupton se, në përputhje me qëllimin e

veçantë të kësaj eseje, unë nuk kam nevojë as të parashtroj këto arsye dhe as të zgjedh midis

tyre.

Por M. de Lamartine ka parashtruar një argument që nuk mund ta kaloj në heshtje duke

qenë se është temë e rëndësishme për këtë studim ekonomik.

Ai ka thënë:

Çështja ekonomike në rastin e teatrove mund të shprehet me një fjalë të vetme:
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punësim. Natyra e punësimit nuk ka shumë rëndësi; ajo është po aq e rëndësishme dhe

frytdhënëse sa edhe llojet e tjera. Teatrot, siç e dini, mbështesin me paga jo më pak se

tetëdhjetë mijë punëtorë të të gjitha fushave – bojaxhinj, muratorë, zbukurues, kostumografë,

arkitektë, etj., që ndikojnë në jetën dhe industrinë e shumë lagjeve të këtij kryeqyteti dhe për

këtë arsye ju duhet të jeni i ndjeshëm ndaj çështjeve të tyre!

Çështjet e tyre? Me fjalë të tjera: subvencionet e tyre. Nga ana tjetër:

Kënaqësitë e Parisit ofrojnë punësim dhe produkte për konsumatorët e teatrove të

krahinave dhe luksi i të pasurve është burimi i të ardhurave dhe ushqimi për dyqind mijë

punëtorët e të gjitha fushave, që jetojnë në industrinë komplekse të teatrove në të gjithë

republikën dhe përfitojnë nga këto kënaqësi fisnike, që e bëjnë Francën të shquar, të ardhurat e

nevojshme për të siguruar nevojat jetësore të familjeve dhe fëmijëve të tyre. Pra, këto

gjashtëdhjetë mijë franga u shkojnë atyre. [Shumë mirë! Shumë mirë! Shumë duartrokitje.]

Nga ana ime, unë jam i detyruar të them: Shumë keq! Shumë keq, duke kufizuar,

sigurisht, barrën e këtij gjykimi tek argumenti ekonomik të cilin po trajtojmë.

Po, ashtu është, të paktën pjesërisht, për punëtorët në teatro të cilëve u shkojnë këto

gjashtëdhjetë mijë franga. Një pjesë sigurisht mund të humbasë rrugës. Nëse dikush do ta

hetonte këtë çështje më nga afër, mund të zbulonte se pjesa më e madhe e kësaj shume do të

shkonte diku gjetkë. Punëtorët do të ishin me shumë fat nëse do të ngelte ndonjë thërrime edhe

për ta! Por unë besoj se e gjithë shuma e subvencionit shkon për bojaxhinjtë, interierët,

kostumografët, parukierët etj. Kjo është ajo që duket.

Por nga vijnë këto para? Kjo është ana tjetër e medaljes, po aq e rëndësishme sa dhe

pjesa tjetër. Cili është burimi i këtyre 60 000 frangave? Dhe ku do të kishin shkuar ato nëse

vota e sovranit nuk do t’i kishte drejtuar për në rrugën de Rivoli dhe më pas për në rrugën de

Grenelle? (5) Kjo është ajo që nuk shihet.

Sigurisht, askush nuk do të guxojë të mendojë se vota e sovranit bëri që këto para të

dilnin nga kutia e votimit: se ato janë një shumë që i shtohet pasurisë kombëtare; dhe se pa

mrekullinë e këtij votimi këto gjashtëdhjetë mijë franga do të mbeteshin të padukshme dhe të

paprekshme. Shumica mund të vendosë që ato para do të zhvendosen nga një aktivitet në

tjetrin dhe se ato do të përfundojnë në një destinacion vetëm duke u devijuar nga një

destinacion i mëparshëm.
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Në këtë situatë, është e qartë se taksapaguesi nuk do t’i ketë më në dispozicion këto

franga të cilat do t’i merren si taksa. Është e qartë pra se atij do t’i hiqet kënaqësia e të pasurit

këto franga dhe se punëtorit, cilido qoftë ai, që do t’i kthente atij këtë kënaqësi, do t’i tkurret

paga me po kaq franga.

Atëherë, të mos biem pre e iluzionit fëmijëror e të besuarit se vota e 16 majit shton

mirëqenien kombëtare dhe punësimin. Ajo thjesht rishpërndan pasurinë dhe rrogat.

A mund të thuhet se vota orienton drejt kënaqësive dhe punëve më urgjente, më të

moralshme, më racionale? Le të argumentojmë mbi këtë arsyetim. Mund të themi se: Duke

marrë gjashtëdhjetë mijë franga nga taksapaguesit, ju ulni rrogat e bujqve, të minatorëve,

zdrukthëtarëve dhe farkëtarëve dhe rrisni me të njëjtën shumë rrogat e këngëtarëve,

parukierëve, interierëve dhe kostumografëve. Asgjë nuk vërteton se kjo klasë punëtorësh është

më e rëndësishme se e para. M. de Lamartine nuk e konsideron këtë. Ai vetë thotë se puna e

teatrove është po aq produktive, po aq e frytshme dhe jo më shumë se çdo punë tjetër; e cila në

vetvete mund të konsiderohet si prova më e mirë që tregon se puna në teatro nuk është më

produktive se punët e tjera të cilat duhet të subvencionojnë teatrot.

Por krahasimi i vlerave dhe meritave të llojeve të ndryshme të punës nuk është pjesë e

temës në fjalë. Çfarë dua të tregoj këtu është se, nëse M. De Lamartine dhe ata që duartrokitën

argumentin e tij kanë parë në një anë rrogat e atyre që plotësojnë nevojat e aktorëve, ata duhet

të shohin në anën tjetër edhe të ardhurat e humbura nga ata që plotësojnë nevojat e

taksapaguesve; dhe nëse ata nuk e bëjnë këtë krahasim, do të bëhen objekt talljeje, sepse

kështu ngatërrojnë rishpërndarjen me fitimin. Nëse ndjekin doktrinën e tyre, ata do të kërkojnë

subvencione pafund; sepse çfarë është e vërtetë për një frangë dhe për gjashtëdhjetë mijë

franga është, në rrethana të njëjta, e vërtetë edhe për një miliardë franga.

Pra, kur bëhet fjalë për taksat, zotërinj, vërtetojeni dobishmërinë e tyre duke arsyetuar

me baza dhe jo duke u mbajtur në pohimin jo të shëndoshë se: “Shpenzimi publik mban gjallë

klasën punëtore”. Ky pohim mbulon faktin thelbësor që duhet të dimë: fjalë për fjalë, që

shpenzimi publik është një zëvendësues për shpenzimet private dhe që rrjedhimisht ai mund të

mbështesë një punëtor në vend të një tjetri, por nuk shton asnjë gjë për klasën punëtore në

përgjithësi...
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Pyetje nxitëse

1. Mbështetësit e shpenzimeve qeveritare për stadiumet shpesh argumentojnë se këto

shpenzime shtojnë punësimin. Çfarë mendoni mbi këtë argumentim?

2. Qeveria federale e SHBA-së shpenzon miliarda dollarë në subvencione për bujqësinë.

A e rrisin këto subvencione punësimin dhe prodhimin total? Shpjegojeni.

1. [Ky pamflet, i publikuar në qershor 1850 është i fundit që Bastiat shkroi. Ai i ishte premtuar publikut prej më shumë se një

viti. Publikimi i tij u vonua, sepse autori e kishte humbur dorëshkrimin kur ai u shpërngul nga shtëpia e tij nga rruga de

Choiseul për në rrugën d’Algen. Pas një kërkimi të gjatë, por pa rezultat, ai vendosi që ta rishkruante nga e para dhe zgjodhi si

bazë kryesore të punës së tij disa fjalime të mbajtura rishtas në Asamblenë Kombëtare. Kur e përfundoi, ai e e kritikoi punën e

tij si shumë serioze dhe e hodhi dorëshkrimin e tij në zjarr, e më pas shkroi versionin që ne kemi ribotuar. - Redaktori] ↩ 

2. [Alphonse Marie Louis de Lamartine (1790-1869), një nga poetët e mëdhenj të romantizmit francez dhe një politikan i

shquar. I zgjedhur për herë të parë deputet më 1834, ai arriti lavdinë gjatë periudhës së Revolucionit në 1848, kur zuri postin e

kryeministrit në Republikën e sapokrijuar. Falë elokuencës së tij ai arriti të qetësonte turmat e irrituara të Parisit që kërcënonin

ta shkatërronin qytetin dhe u bë kryetari i qeverisë së përkohshme. Megjithatë, duke qenë më shumë një idealist dhe orator,

sesa politikan praktik, ai e humbi influencën dhe u tërhoq nga jeta publike në 1851. - Përkthyesi] ↩ 

3. [Shiko kap. 3 “Harmonitë ekonomike”. – Redaktori.] ↩ 

4. [I referohet Ekspozitës së Madhe, në Hyde Park, Londër, në vitin 1851, sponsorizuar nga Shoqëria Londineze e Arteve, një

shoqatë e përkushtuar zhvillimit të arteve dhe industrive. E para e një serie ekspozitash madhështore ndërkombëtare ose

“panairesh botërore” ishte e famshme për Crystal Palace, një strukturë arkitekturore e jashtëzakonshme, ku u prezantuan

ekspozitat. Ekspozita u drejtua nga Alberti, Princi Bashkëshort i Mbretëreshës Viktoria. – Përkthyesi.] ↩ 

5. [d.m.th. nga Bashkia e Qytetit te furnizuesit e teatrove në anën e majtë të lumit. - Përkthyesi.] ↩ 
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