A Napkirály udvarában
„AZ ÁLLAM ÉN VAGYOK!”

Javasolt feldolgozási idő: 30 per c

Mutasd be Colbert gazdaságpolitikáját 15-20 mondatban! Használd a forrás
információit, s fogalmazd meg következtetéseidet, a levonható tanulságokat! Térj ki
arra is, milyen módon törekedett a gazdaság fellendítésére, milyen intézkedéseket
irányzott elő, milyen iparágakat kívánt fejleszteni! Kik a fő riválisok?

„[...] alapítottak egy manufaktúrát flandriai anyag – len-, gyapjú- és
selyemanyag – készítésére. Mindent meg kell tenni, hogy bővüljön és javuljon a
termelés. [...] Nem nehéz megteremteni ezt a manufaktúrát, úgyszintén növelni
a gépek számát is, mivel ezeket az anyagfajtákat már gyártják, s ezek nagy
keresletnek örvendenek; a 30% [vám], ami a flandriai manufaktúrák
készítményeire van kivetve, lehetetlenné teszi ezek behozatalát – így igen
könnyű lesz saját készítményeink terjesztése. [...]
El kell mennie felülvizsgálni a boldogult Lallemand úr által alapított
gyapjúanyagokat készítő manufaktúrát, amely jelenleg fia és veje kezén van;
meg kell vizsgálni a velük kötött szerződéseket, s különösen a legutóbbit,
melynek értelmében 40 000 livres-t adtam nekik, amikor megnősültek; ezt az
összeget azzal a feltétellel adtam kölcsön boldogult apjuknak, hogy 120 gépet
állít be, melyek természetesen két műszakban dolgoznak. Pontosan kell
ellenőrizni a gépek számát, megvizsgálni, milyen gyapjúból készül az anyag,
van-e piacuk az anyagoknak, avagy nem, hány férfi és nő dolgozik az egyes
termelési ágakban, végeznek-e fonást és a gyapjú előkészítésével kapcsolatos
egyéb munkákat a környéken, s a királyságban termelt gyapjút vásárolnak-e.
[...] Talon úr, az Oudenarde városi intendáns teljes mértékben tájékoztatott
azzal kapcsolatban, mit lehet tenni annak érdekében, hogy átcsalogassák a
manufaktúrákat a spanyolországi városokból a francia városokba, valamint a
mindama árukkal kapcsolatos kereskedelmet, amelyek Hollandián keresztül
jutnak el hozzájuk.
Erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy Le Havre-ban legyenek hajók, amelyek
képesek árut szállítani [spanyol] Galíciába, Portugáliába és Spanyolországba, s
biztosítani kell őket, hogy a király hadihajókat fog adni elkísérésükre. Fontolóra
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kell venni Derier és Gelet intendáns urakkal együtt azt is, hogyan lehetne
könnyen hajózhatóvá tenni a Scarpe folyót, megteremteni a hajózást Douai-tól
Lille-ig, s alkalmassá tenni a kocsiutakat a szállítás megkönnyítésére.“
(Colbert utasítása egy Bellinzani nevű tisztviselőnek, 1667. október. 8.)
Forrás: http://sagv.gyakg.uszeged.hu/tanar/farkzolt/ABSOLUTA/MERKANTI.HTM
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