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Մասնավոր սեփական�թյ�ն և
այլընտրանքային ծախսեր

Հարց մտորել� համար. ի՞նչ տնտեսագիտական կապ կա մասնավոր

սեփական�թյան իրավ�նքների և այլընտրանքային ծախսերի միջև:

Շ�կաները, ծախսերը ց�յց տալով, նպաստ�մ են ընդհան�ր շահին,

մինչդեռ պետ�թյ�նը, քողարկելով այդ ծախսերը, սովորաբար հատ�կ շահ է

հետապնդ�մ: Այս հոդված�մ անդրադառնալ� եմ այլընտրանքային

ծախսերին՝ ներկայացնելով մասնավոր սեփական�թյան չափազանց

կարևոր դերը: Շ�կայական տնտես�թյ�նների հիմք�մ ընկած է մասնավոր

սեփական�թյ�նը, քանի որ առանց մասնավոր սեփական�թյան և նրա

խթանած փոխանակման՝ մարդիկ ի վիճակի չէին լինի հաշվի առնել իրենց

որոշ�մների ամբողջական ծախսերը:

Վարելը չափազանց թանկ է նստ�մ

Ենթադրենք՝ շահել եք Rolls Royce Silver Shadow ավտոմեքենա, որի

ապահովագր�թյան, պահպանման և վառելիքի ծախսերն, ինչպես նաև

հարկերն արդեն վճարված են: Չնայած սա այնքան հաճելի շահ�մ չէ, որքան

պետական վիճակախաղ�մ շահելը, սակայն նկատի �նեցեք, որ Silver Shadow-

ի ընթացիկ գինը մոտ 250 000 ԱՄՆ դոլար է: Սա լավ լ�րն է: Վատ լ�րն այն է,

որ դ�ք հավանաբար այնքան հար�ստ չեք, որ վարեք այս ավտոմեքենան:

Հնարավոր է՝ ձեր առաջին արձագանքն այսպիսին լինի. «Ինչպե՞ս թե չեմ

կարող ինձ թ�յլ տալ վարել այն»: Մեկ �րիշն արդեն վճարել է ամեն ինչի

համար:

Ճիշտ է, բայց ես, այն�ամենայնիվ, կարծ�մ եմ, որ այս ավտոմեքենան

վարելը չափազանց թանկ կարժենա ձեզ համար: Անկախ նրանից՝ ինչպես եք

Հեղինակ՝ Դ�այթ Լի
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ձեռք բերել Rolls Royce-ը, այն վարել� ծախսն այն գինն է, որը մեկ �րիշը

պատրաստ է վճարել դրա համար: Եվ քանի որ ավտոմեքենան ձեր

մասնավոր սեփական�թյ�նն է, դ�ք չեք կարող այդ ծախսն անտեսել: Որպես

սեփականատեր՝ դ�ք կարող եք վաճառել ավտոմեքենան այն գնով, որն

արտացոլ�մ է մեկ �րիշի կողմից գնահատված ամենաբարձր արժեքը:

Հետևաբար, կշար�նակեք վարել ձեր Rolls-ը, միայն եթե այն ձեզ համար

առնվազն ն�յնքան կամ ավելի արժեքավոր է, քան մի իր, որը կգնեիք

մոտավորապես այդ 250  000 դոլարով, որը պատրաստ է ձեզ վճարել Rolls

Royce-ի իրական երկրպագ�ն: Շատ հավանական է, որ դ�ք կվաճառեք Rolls-

ը, կգնեք 20  000 դոլար արժող�թյամբ մի գեղեցիկ � տեխնիկական

սպասարկման տեսանկյ�նից հարմար ավտոմեքենա, իսկ մնացած 230  000

դոլարը կխնայեք կամ այլ բաների վրա կծախսեք:

Այս պատմ�թյ�նն, իհարկե, անհավանական է, քանի որ դժվար թե

դ�ք Rolls Royce շահեք: Բայց այն կարևոր մի իրող�թյ�ն է լ�սաբան�մ.

մասնավոր սեփական�թյ�նը մարդկանց դրդ�մ է հաշվի առնել� իրենց

որոշ�մների այլընտրանքային ծախսը (բաց թողնված հնարավոր�թյան

արժեքը): Մասնավոր սեփական�թյան շնորհիվ այդ նկատառ�մը

շ�կայական գործ�նե�թյ�նը բն�թագրող հատկանիշ է հանդիսան�մ և

բացատր�մ է շ�կայական համագործակց�թյ�նը, որը ռես�րսներն �

ապրանքներն �ղղ�մ է դեպի նրանց, որոնք դրանք ամենաբարձրն են

գնահատ�մ:

Թռչնաբանների և
ավտոմրցարշավորդների միջև
համագործակց�թյ�նը

«Օդյ�բոն» հասարակական կազմակերպ�թյան անդամները

հետաքրքրված են թռչ�նների և այլ կենդանիների փխր�ն բնական

միջավայրի պաշտպան�թյամբ: Դժվար չէ կանխատեսել, թե վայրի

կենդանիների և թռչ�նների բնական միջավայրի պաշտպան�թյանն �
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մրցարշավային ավտոմեքենաների կամ ցանկացած ավտոմեքենայի համար

բենզինի քանակների ավելացմանն �ղղված միջոցառ�մների միջև որը

կընտրեին: Օրինակ՝ «Օդյ�բոն» կազմակերպ�թյ�նը կտրականապես դեմ է

ստորջրյա նավթահորերի հորատմանը: Նավթային ընկեր�թյ�նները

խոստան�մ են և իրական�մ արտակարգ նախազգ�շական միջոցառ�մներ

են ձեռնարկ�մ՝ ջր�մ նավթի տարած�մը կանխել� համար, սակայն դա

համոզիչ չէ «Օդյ�բոն» կազմակերպ�թյան համար: Անկախ

նախազգ�շական միջոցառ�մներից՝ կազմակերպ�թյան դիրքորոշ�մը

հետևյալն է. ո՛չ ստորջրյա նավթահորերին:

Ինչպե՞ս կարող են ավտոմրցարշավորդները ավելի էժան բենզին

�նենալ� իրենց ցանկ�թյ�նը հաղորդել «Օդյ�բոն» կազմակերպ�թյանը,

որպեսզի համոզեն նրան թ�յլ տալ օգտագործել իր տարածքները՝

վտանգելով վայրի կենդանիների գոյ�թյան միջավայրը: Իրական�մ դա

նրանց հաջողվել է: Ավտոմրցարշավորդները բենզինի բոլոր մյ�ս

սպառողների հետ միասին «Օդյ�բոն» կազմակերպ�թյանը համոզել են, որ

այն արժեքը, որն �նի նրանց համար բենզինը, վայրի կենդանիների բնական

միջավայրի պաշտպան�թյան այլընտրանքային ծախսն է, որը

կազմակերպ�թյ�նը չպետք է անտեսի: Դա նրանց հաջողվել է մասնավոր

սեփական�թյան վրա հիմնված շ�կայական հաղորդակցման շնորհիվ:

«Օդյ�բոն» կազմակերպ�թյ�նը Լ�իզիանայ�մ վայրի բն�թյան մի

տարածք �նի, որը հայտնի է որպես Ռեյնի արգելոց: Այդ տարածքը

կատարյալ բնական միջավայր է թռչ�նների և այլ վայրի կենդանիների

համար, բայց այնտեղ կան նաև նավթի և բնական գազի առևտրային

պաշարներ, որոնք արդյ�նահանել� մեծ ցանկ�թյ�ն �նեն նավթային

ընկեր�թյ�նները: Կարելի է եզրակացնել, որ եթե «Օդյ�բոն»

կազմակեպ�թյ�նը հողատարածքի սեփականատերն է և հեշտ�թյամբ

կարող է կանխել նավթային ընկեր�թյ�նների հորատման

գործող�թյ�նները, �րեմն այդպես էլ կվարվի: Բայց ոչ: «Օդյ�բոն»

կազմակերպ�թյ�նը թ�յլ է տալիս նավթային ընկեր�թյ�ններին այնտեղ

հորատ�մներ անել:
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Իհարկե, այն նավթային ընկեր�թյ�ններից պահանջ�մ է խիստ

նախազգ�շական միջոցառ�մներ ձեռնարկել նավթի արտահոսքը կանխել�

համար, բայց ոչ այնքան խիստ, որքան պահանջվ�մ է ստորջրյա

հորատ�մների դեպք�մ: Ինչո՞ւմ է կայան�մ տարբեր�թյ�նը: Քանի որ Ռեյնի

արգելոցը պատկան�մ է «Օդյ�բոն» կազմակերպ�թյանը, փողը, որն

�րիշները պատրաստ են վճարել նավթի համար, հանդիսան�մ է

այլընտրանք, որը կզոհաբերվեր, եթե կազմակերպ�թյ�նը արգելեր

հորատ�մը: Բայց ստորջրյա կայանների պարագայ�մ կազմակերպ�թյ�նը

որևէ այլընտրանքային ծախս չ�նի, քանի որ դրանք նրա սեփական�թյ�նը

չեն: Հետևաբար, կազմակերպ�թյ�նը ստորջրյա նավթի նկատմամբ

�րիշների հետաքրքր�թյ�նը հաշվի առնել� շարժառիթ չ�նի:

Մասնավոր սեփական�թյ�նը ոչ միայն «Օդյ�բոն»

կազմակերպ�թյանն է դրդ�մ համագործակցել ավտոմրցարշավորդների

հետ, այլ նաև դրդ�մ է ավտոմրցարշավորդներին համագործակցել

«Օդյ�բոն» կազմակերպ�թյան հետ: Նրանց գնած բենզինը թ�յլ է տալիս, որ

«Օդյ�բոն» կազմակերպ�թյ�նը ձեռք բերի և պաշտպանի վայրի

կենդանիների բնական միջավայրը, որն ըստ կազմակերպ�թյան ավելի

արժեքավոր է, քան այն, որը նա զոհաբեր�մ է Ռեյնի արգելոց�մ

նավթահորերի հորատման արդյ�նք�մ: «Օդյ�բոն» կազմակերպ�թյան

անդամները կարող են արհամարհել ավտոմրցարշավորդներին, իսկ

ավտոմրցարշավորդները կարող են ծիծաղել թռչնաբանների վրա, սակայն

մասնավոր սեփական�թյան շնորհիվ յ�րաքանչյ�րը հաշվի է առն�մ մյ�սի

խնդիրները (և այլընտրանքային ծախսերը) և գործ�մ է մյ�սի շահերից

ելնելով:

Ռազմագերիների այլընտրանքային
ծախսը

Միջին դարեր�մ Եվրոպայ�մ տեղի �նեցած պատերազմները հաճախ

բավականին խաղաղ էին, իսկ ռազմագերիների հետ սովորաբար լավ էին
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վարվ�մ։ Հաճախ էր պատահ�մ, որ հակառակորդ զորքերը հաշվ�մ էին

յ�րաքանչյ�ր կողմի զինվորների թիվը, որից հետո փոքրաթիվ զորքը

հանձնվ�մ էր: Բռն�թյ�ններից զ�րկ այսպիսի «մարտերը» տեղի էին

�նեն�մ, որովհետև զինվորներն այն ժամանակ սեփական�թյան իրավ�նք

�նեին իրենց վերցրած ռազմագերիների նկատմամբ: Այդ օրինական

իրավ�նքը ռազմագերիներին իրենց ընտանիքներին հետ վաճառել�

իրավաս�թյ�ն էր ներառ�մ՝ ռազմագերիներին սպանել� դեպք�մ

հաղթողների համար առաջացնելով այլընտրանքային ծախս: Մասնավոր

կազմակերպ�թյ�նները, այդ թվ�մ՝ որոշ կրոնական միավոր�մներ, սկսեցին

գործել որպես միջնորդ ռազմագերիներ �նեցողների և նրանց վաճառել

ցանկացողների � այդ ռազմագերիներին գնել ցանկացողների միջև:

Ի դժբախտ�թյ�ն ռազմագերիների, երբ ի հայտ եկան հեռահար

զենքերը, և ձեռնամարտերն � դեմառդեմ մարտերն ավելի հազվադեպ

դարձան, առանձին զինվորների կողմից ռազմագերիներ վերցնել�

հավանական�թյ�նը փոքրացավ: Պատերազմներն ավելի դաժան դարձան

ոչ միայն սպան�թյան տեխնոլոգիաների կատարելագործման արդյ�նք�մ,

այլև այն պատճառով, որ ռազմագերիների սեփական�թյան իրավ�նքն

անցավ պետ�թյանը: Որովհետև անհատների այլընտրանքային ծախսերը

նվազ�մ են, երբ սեփական�թյ�նը պատկան�մ է պետ�թյանը,

ռազմագերիներին սպանել կամ հաշմանդամ դարձնելը դարձավ ավելի

հաճախ հանդիպող երև�յթ: Ակնհայտ է, որ մարդկանց պետք չէ որպես

մասնավոր սեփական�թյ�ն վերաբերվել: Սակայն այլընտրանքային ծախս

երև�յթի շնորհիվ գերեվարված զինվորները շատ ավելի լավ վիճակ�մ էին

«մասնավոր սեփական�թյան» կարգավիճակով, քան «պետական

սեփական�թյան»:

Մասնավոր սեփական�թյ�նը կարևոր է շ�կայական

փոխհարաբեր�թյ�նից բխող համագործակց�թյան համար, որովհետև դրա

շնորհիվ մարդիկ հաշվի են առն�մ իրենց գործող�թյ�նների

այլընտրանքային ծախսը: Ե՛վ տխ�ր է, և՛ պարադոքսալ, որ այդքան շատ

մարդ մասնավոր սեփական�թյանը մեղադր�մ է այն խնդիրների համար,
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որոնք առկա են մասնավոր սեփական�թյան բացակայ�թյան պատճառով:

Ամփոփիչ հարցեր. ինչո՞ւ են շ�կաները և պետական իշխան�թյ�նը

ծախսերը տարբեր կերպ ց�յց տալիս: Ինչպե՞ս է այդ տարբեր�թյ�նն ազդ�մ

շ�կայական փոխանակման և արտադրողական վարքագծի վրա:

Դ�այթ Լիի «Մասնավոր սեփական�թյ�ն և այլընտրանքային ծախսեր» հոդվածը տրամադրել է

Տնտեսագիտական կրթ�թյան հիմնադրամը` "Creative Commons Attribution 4.0" միջազգային լիցենզիայի

հիման վրա:

https://fee.org/

