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Що видно і чого не видно

Нижче подано скорочену редакцію нарису Фредеріка Бастіа́ «Що видно і чого не
видно»(1). Бастіа́ жив у середині XIX століття, був економістом і депутатом
французького парламенту. Цікаво відзначити, що підняті ним питання є сьогодні не
менш актуальними, ніж 150 років тому.

У сфері економіки кожна дія, звичка, інститут, кожний закон тягнуть за собою не
один наслідок, а цілий ряд наслідків. Перший із цих наслідків настає одразу: він
з'являється разом з причиною, що його породила; він очевидний. Решта наслідків
з'являються лише згодом, і вони не є очевидними; якщо ми їх передбачили, можна
вважати, що нам пощастило.

Між поганим і хорошим економістом існує лише одна різниця: поганий економіст
обмежується розглядом очевидного наслідку, а хороший економіст бере до уваги як ті
наслідки, які очевидні, так і ті, які ще потрібно передбачити.

Проте ця різниця величезна: майже завжди буває так, що коли безпосередній
наслідок є сприятливим, ті наслідки, що настають пізніше, мають катастрофічний
характер, і навпаки. Звідси випливає, що поганий економіст переслідує незначне
теперішнє благо, за яким настане велике зло, а хороший економіст має на меті велике
благо в майбутньому ціною ризику незначного зла у сьогоденні.

Розбите вікно
Чи бачили ви, як лютував лагідний крамар, добродій Жак Боном, коли його

необережний син припадком розбив вікно? Якби ви були там, ви б з певністю засвідчили,
що всі присутні, а їх там було десь тридцятеро, намагалися втішити торгівця-невдаху
приблизно такими словами: «Без лиха не бува добра! Такі прикрі випадки підтримують
промисловість. Усім треба з чогось жити, а із чого мали б жити склярі, якби скло у
вікнах ніколи не розбивалось?»

Ці слова розради містять у собі цілу теорію, про яку слід розповісти прямо з місця
події на цьому простому прикладі, оскільки, на жаль, саме нею керується більшість
наших економічних установ.
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Припустімо, що усунення шкоди обійдеться в шість франків. Якщо сказати, що
цей прикрий випадок принесе скляній промисловості шість франків, я з цим погоджусь.
Мені немає чим проти цього заперечити; ви міркуєте цілком слушно. Скляр прийде,
виконає свою роботу, одержить свої шість франків, потре руки від задоволення та —
десь у душі — благословить пустотливе дитя. Це очевидний бік випадку, що стався.

Проте якщо на шляху своїх міркувань ви дійдете того висновку, як це надто часто
буває, що розбивати вікна — корисно, бо це сприяє грошовому обігу й розвиткові
промисловості в цілому, ви змусите мене вигукнути: «Досить! Ваша теорія обмежена
лише тим, що видно. Проте вона ніяк не враховує неочевидне».

Ніхто не бачить того, що наш співгромадянин, який уже витратив шість франків
на одну річ, не зможе витратити їх на щось інше. Ніхто не бачить, що якби йому не
довелося замінювати скло у вікні, він би охоче придбав нові черевики замість зношених
або додав би якусь книжку до своєї бібліотеки. Коротко кажучи, він міг би витратити ці
шість франків на ту чи іншу річ, але не зробить цього, бо їх у нього вже немає.

Розгляньмо ситуацію з промисловістю в цілому. Оскільки вікно було розбито,
скляна промисловість одержить шість франків заохочення — це очевидно.

Якби його не було розбито, то шість франків заохочення одержала б взуттєва
промисловість (або якась інша галузь), і це не очевидно.

Але якби ми взяли до уваги те, чого ми не бачимо, як від'ємну величину, а те, що
бачимо, як додатну величину, ми зрозуміли б, що для промисловості або для зайнятості
населення в цілому тут жодної користі немає — незалежно від того, чи розбилось вікно,
чи ні.

А тепер погляньмо на добродія Жака Бонома.
У першому гіпотетичному випадку, в якому вікно розбилось, він витрачає шість

франків на заміну скла і користується своїм вікном — ні більше, ні менше, ніж раніше.
У другому гіпотетичному випадку, в якому вікно не розбилось, він би витратив

шість франків на нові черевики й тішився б як парі черевиків, так і своєму цілому вікну.
Отже, якщо Жак Боном є представником суспільства, тоді ми маємо дійти

висновку про те, що суспільство, якщо врахувати його працю та його радощі, втратило
цінність того вікна, яке було розбите.

З цього, узагальнюючи, ми доходимо таких неочікуваних висновків: «суспільство
втрачає цінність предметів, що знищуються без потреби», «псування, руйнування та
марнування не сприяють зайнятості населення» і, якщо сформулювати коротко,
«руйнування невигідне».
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Читач, однак, має докласти зусиль, щоб побачити в цій представленій мною
маленькій драмі не двох, а трьох персонажів. Перший із них, добродій Жак Боном, —
споживач, який унаслідок розбиття скла користується однією річчю, а не двома. Другий,
що сховався під личиною скляра, — виробник, галузь якого одержала заохочення
внаслідок цього прикрого випадку. Третій — це чоботар (або виробник інших товарів),
галузь якого з тієї самої причини постраждала. Неодмінною складовою нашої задачі є
саме ця третя особа, що завжди перебуває в тіні та уособлює те, чого не видно. Саме вона
змушує нас усвідомити всю абсурдність намагання бачити прибуток у руйнуванні.

Театри та красні мистецтва
Чи повинна держава субсидіювати мистецтво? Тут, звичайно, можна висунути

чимало аргументів як «за», так і «проти».
На користь системи субсидій можна сказати, що мистецтва розширюють кругозір,

здіймають гори та поетизують народну душу; вони звільняють її від турбот про
матеріальне, виховують у ній відчуття прекрасного, а отже й справляють позитивний
вплив на манери, звичаї, мораль і навіть промисловість. Можна поставити питання про те,
яке місце посідала б у Франції музика без Італійського театру та Консерваторії чи
мистецтво драматургії без «Комеді Франсез», а малярство та скульптура без наших
колекцій і музеїв. Можна зробити ще крок і запитати, чи взагалі сформувався б без
централізації, а отже й субсидіювання красних мистецтв цей витончений смак, яким
шляхетно обдаровано працю французів і який сприяє продажу їхніх виробів у всьому
світі. Якщо зважити на ці результати, хіба не було б украй необачливо відмовитись від
цього поміркованого податку з усіх громадян, завдяки якому, зрештою, вони
насолоджуються вищістю та славою в очах усієї Європи?

Проте у відповідь на ці доводи, переконливості яких я не оспорюю, можна навести
чимало не менш переконливих аргументів. Одним із них є, насамперед, питання
справедливості розподілу благ. Чи має законодавець настільки великі права, що йому
дозволено посягати на заробіток ремісника заради збільшення прибутків митця? Пан
Ламартін(2) казав: «Якщо позбавити театр субсидії, то де ви зупинитесь на цьому шляху
та чи не доведеться вам, що було б цілком логічно, ліквідувати університети, музеї,
інститути та бібліотеки?» На це можна відповісти так: «Якщо ви бажаєте субсидіювати
все добре та корисне, то де ви зупинитесь на цьому шляху та чи не доведеться вам, що
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було б цілком логічно, фінансувати коштом державного бюджету сільське господарство,
промисловість, торгівлю, соціальне забезпечення та освіту? Крім того, чи можна з
певністю стверджувати, що субсидії сприяють розвиткові мистецтва? Це питання ще
довго залишатиметься нерозв'язаним, але ми на власні очі бачимо, що процвітають саме
ті театри, які живуть коштом своїх прибутків». Зрештою, переходячи до інших
аргументів, можна побачити, що потреби та бажання породжують одні одних і стають
дедалі витонченішими(3) тою мірою, в якій національне багатство уможливлює їх
задоволення. Держава не повинна втручатись у цей процес, бо, якою б багатою вона не
була, вона не може підтримувати високе мистецтво коштом платників податків без
заподіяння шкоди життєво важливим галузям промисловості, протидіючи тим самим
природному розвиткові цивілізації. Слід також зазначити, що таке штучне викривлення
потреб, смаків, робочої сили та населення ставить держави в хитке та небезпечне
становище, позбавляючи їх надійного підґрунтя.

Це лише деякі з аргументів, які наводять супротивники державного втручання до
порядку, в якому громадяни, як вони вважають, мають задовольняти свої потреби та
бажання, а отже й керувати своєю діяльністю. Зізнаюсь, що сам я належу до тих, хто
вважає, що сам вибір і заохочення до нього мають відбуватися знизу, а не згори, з боку
громадян, а не з боку законодавця, тоді як протилежна доктрина, на мій погляд, веде до
знищення свободи та наруги над людською гідністю.

Проте чи можете ви собі уявити, в чому тепер звинувачують економістів,
доходячи висновку настільки хибного, наскільки він є несправедливим? Коли ми
виступаємо проти субсидій, нас звинувачують у тому, що ми виступаємо проти того, що
пропонується субсидіювати, в тому, що ми вороже налаштовані до всіх видів діяльності,
оскільки хочемо, щоб вона здійснювалась добровільно та сама собі шукала належної
винагороди. Отже, якщо ми просимо державу не втручатись шляхом оподаткування у
справи релігії, нас називають безбожниками. А якщо ми просимо державу не втручатись
шляхом оподаткування у діяльність освітніх закладів, то кажуть, що ми ненависники
просвіти. Якщо ми кажемо, що держава не повинна штучно завищувати вартість землі
або виробів якої-небудь галузі промисловості шляхом оподаткування, нас іменують
ворогами власності та праці. Якщо ми вважаємо, що держава не повинна субсидіювати
митців, до нас ставляться як до варварів, які вважають мистецтво непотрібним.

Я рішуче відкидаю ці звинувачення. Ми зовсім не обстоюємо абсурдну ідею
відмови від релігії, освіти, власності, праці та мистецтв, коли просимо державу
убезпечити вільний розвиток усіх цих сфер людської діяльності, не утримуючи їх із
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бюджету коштом одна одної. Якраз навпаки, ми вважаємо, що всі ці життєві сили
суспільства мають гармонійно розвиватися в умовах свободи та що жодна з них не
повинна ставати джерелом сум'яття, зловживань, тиранії та безладу, що добре видно на
прикладах сьогодення.

Наші супротивники вважають відсутність субсидій і регулювання якогось виду
діяльності відмовою від нього. Ми дотримуємось протилежної думки. Вони вірять у
законодавця, а не в людство. Ми ж віримо в людство, а не в законодавця. Пан Ламартін
якось заявив: «На підставі цього принципу нам слід скасувати публічні виставки, що
допомогли нашій країні стати заможною та здобути хорошу репутацію».

Я відповім йому так: «На ваш погляд, відмова від субсидій означає скасування,
оскільки, виходячи з припущення про те, що все на світі існує лише волею держави, ви
доходите того висновку, що може існувати лише те, що підтримується коштом платників
податків. Але той приклад, який навели ви, я оберну проти вас і покажу вам, що
найвеличнішою та найшляхетнішою з усіх виставок, яка ґрунтується на найбільш
ліберальному та всеосяжному задумі, і я, не вагаючись, назвав би її «найбільш людяною»,
що в цьому випадку не є перебільшенням, є виставка, до якої зараз готуються в
Лондоні(4), — виставка, до якої не втручається жодна держава та яка не фінансується
державним коштом».

Я повторю, повертаючись до красних мистецтв, що можна наводити вагомі доводи
як «за», так і «проти» системи субсидіювання. Читач розуміє, що — відповідно до
особливої мети цього нарису — мені немає потреби ні наводити ці доводи, ні робити між
ними вибір.

Проте пан Ламартін навів один аргумент, який я не можу оминути мовчанкою,
оскільки він перебуває в чітко визначеному колі питань, яким присвячено цей
економічний нарис.

Він заявив:
«Економічне питання у сфері театральної діяльності можна звести до одного слова

— слова «зайнятість». Характер зайнятості не має особливої ваги; вона є так само
продуктивною та плідною, як і будь-яка інша праця. Як вам відомо, театри виплачують
заробітну плату щонайменше вісімдесяти тисячам працівників різних професій:
художникам, будівельникам, декораторам, костюмерам, архітекторам тощо, які вдихають
життя в численні квартали нашої столиці, а вони на цій підставі мають право на вашу
доброзичливість!»

Доброзичливість? Скажу інакше: ваші субсидії. І він повів далі:
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«Паризька сфера розваг забезпечує роботою та споживчими товарами провінцію,
а театр як розвага для багатіїв — це заробіток і харчі двохсот тисяч працівників різних
професій, яких забезпечує засобами до існування розмаїта театральна галузь, що
охоплює всю республіку, та які одержують від цих шляхетних розваг, що ними славиться
Франція, кошти на прожиття та задоволення нагальних життєвих потреб своїх родин і
дітей. Саме їм ви віддаєте ці шістдесят тисяч франків». [Дуже добре! Дуже добре!
Лунають оплески.]

А я змушений сказати так: «Дуже погано! Жахливо!», обмежуючи, звичайно, суть
цього судження економічними аргументами, про які тут ідеться.

Так, звичайно, ці згадувані шістдесят тисяч франків підуть, принаймні частково,
працівникам театрів. Щось, звичайно, загубиться в дорозі. Якщо проаналізувати це
питання глибше, можна навіть побачити, що більша частка цього пирога опиниться
деінде. Робітникам пощастить, якщо їм від нього дістануться хоч якісь крихти! Проте я
готовий припустити, що вся ця субсидія піде в кишені митців, декораторів, костюмерів,
перукарів тощо. Це те, що видно.

Але звідки ж узялись ці гроші? Це вже зворотний бік медалі, але він не менш
важливий за її лицьову сторону. Тож що є джерелом цих 60 000 франків? І на що б вони
пішли, якби результати голосування законодавців не спрямували їх спочатку на вулицю
Ріволі, а звідти — на вулицю Ґренель?(5) Ось те, чого не видно.

Звичайно, ніхто не насмілиться стверджувати, що голоси законодавців змусили
цю суму «вилупитися» з урни для голосування як із яйця або що вона є чистою
прибавкою до національного багатства, і що без цього чудодійного голосування ці
шістдесят тисяч франків назавжди залишилися б невидимими та невідчутними. Слід
визнати, що парламентська більшість може ухвалити рішення лише про те, звідки взяти й
на які цілі використати ці кошти, і що їх буде виділено на якісь заходи лише у разі
відмови від їх скерування на інші заходи.

Отже, стає зрозуміло, що платник податків, з якого справлять один франк
податку, більше не матиме його у своєму розпорядженні. Очевидно, що в нього стане на
один франк менше для придбання необхідних товарів та послуг, а робітника будь-якої
галузі, що надав би йому ці товари та послуги, буде позбавлено заробітку на таку саму
суму.

А тому не слід піддаватись дитячій ілюзії та вірити в те, що голосування, яке
відбулось 16  травня, якось збільшує національний добробут і зайнятість. Чи можна
стверджувати, що це голосування замінює один вид задоволення потреб і один вид роботи
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нагальнішими, моральнішими та раціональнішими видами задоволення та роботи? Я
готовий до суперечки із цього приводу. Я міг би сказати: «Віднявши шістдесят тисяч
франків у платників податків, ви знижуєте заробітки селян, землекопів, теслярів і
ковалів, щоб збільшити на цю саму суму заробітки співаків, перукарів, декораторів і
костюмерів». Доказів того, що остання група працівників чимось важливіша за першу, не
існує. Пан Ламартін цього не стверджує. Він і сам каже, що робота театрів так само
продуктивна та плідна, як і будь-яка інша робота, але не більше. І з цим можна було б
посперечатись. Проте найкращим доказом того, що театральна робота зовсім не так само
продуктивна, як інша, є те, що коштом цієї іншої роботи пропонується субсидіювати
театр.

Але таке порівняння справжньої цінності та корисності різних видів роботи не є
предметом мого нарису. Я просто хотів би показати тут, що, якщо пан Ламартін і ті, хто
аплодували його міркуванням, побачили з одного боку заробітки працівників
театрального мистецтва, то їм слід побачити з другого боку заробітки, втрачені тими, хто
задовольняє потреби платників податків; якщо вони цього не зроблять, вони виставлять
себе на посміх людям як ті, хто прийняв перерозподіл за виграш. Якби вони діяли згідно з
логікою своєї доктрини, вони вимагали б нескінченних субсидій, адже те, що є
справедливим стосовно одного франку та шістдесяти тисяч франків за аналогічних
обставин є справедливим і стосовно мільярда франків.

Панове! Підіймаючи питання податків, доводьте їх корисність якимись
ґрунтовними доводами, а не жалюгідним твердженням, що «державні видатки, мовляв,
забезпечують робітництво засобами до існування». Помилкою цього твердження є
приховування факту, знати який абсолютно необхідно, а саме: державні видатки завжди
замінюють собою видатки приватні, а отже забезпечують засобами до існування одного
робітника коштом іншого, не збільшуючи, однак, статків робочого класу в цілому...

Питання для роздумів

1. Поборники спрямування державних видатків на будівництво стадіонів часто
стверджують, що ці видатки сприяють зростанню зайнятості. Оцініть цю точку
зору.

2. Федеральний уряд США витрачає мільярди доларів на субсидії для сільського
господарства. Чи збільшують ці субсидії зайнятість та обсяг виробництва?
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Поясніть.

1. [Цей нарис, оприлюднений у липні 1850 року, став останнім твором, який написав Бастіа́. Він обіцяв його
громадськості протягом більш ніж одного року. Оприлюднення цього нарису було відкладене через те, що автор
загубив рукопис під час переїзду з квартири на вулиці Шуазель на вулицю д'Альжен. Після тривалих і безплідних
пошуків він вирішив повністю переписати цю роботу, взявши за основу для своїх прикладів деякі промови, що
прозвучали на засіданнях Національних зборів. Коли цю роботу було завершено, він поставив собі в докір надмірну
серйозність і кинув рукопис у вогонь, після чого написав нарис у тій редакції, яку ми друкуємо тут. — Примітка
редактора.] ↩ 

2. [Альфонс Марі Луї де Ламартін (1790-1869) — один із найславетніших поетів французького романтизму, який
згодом став видатним державним діячем. Уперше він був обраний депутатом у 1834 році, але зажив найбільшої слави в
часи революції 1848 року, відігравши провідну роль у проголошенні республіки. Своїм красномовством він утихомирив
юрби паризької черні, які могли знищити республіку, та очолив її тимчасовий уряд. Бувши більше ідеалістом та
оратором, ніж практичним політиком, він невдовзі втратив свій вплив, а у 1851 відійшов від державних справ. —
Примітка перекладача.] ↩ 

3. [Див. розділ 3 книги «Економічні гармонії». — Примітка редактора.] ↩ 

4. [Ідеться про Велику виставку промислових робіт усіх народів, що проходила в лондонському Гайд-Парку у 1851
році. Її організатором було Лондонське товариство ремісників — громадське об'єднання, віддане справі розвитку
ремісництва та промисловості. Вона стала першою серед великих міжнародних — «всесвітніх» — виставок; для її
проведення було збудовано видатну архітектурну споруду — Кришталевий палац. Організацією та проведенням
виставки опікувався принц-консорт Альберт, чоловік королеви Вікторії. — Примітка перекладача.] ↩ 

5. [Тобто з паризької ратуші до постачальників товарів для театрів на лівобережжі Сени. — Примітка перекладача.]
↩ 
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