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კერძო საკუთრება და
ალტერნატიული ხარჯები

საკითხი მოსაფიქრებლად: როგორია ეკონომიკური კავშირი კერძო
საკუთრების უფლებებსა და ალტერნატიულ ხარჯებს შორის?

ბაზრები ხელს უწყობს საზოგადო ინტერესს ხარჯების გამოვლენით,

ხოლო მთავრობები, როგორც წესი ორიენტირებულნი არიან განსაკუთრებული
ინტერესის მქონე ჯგუფებზე და ამ ხარჯებს ფარავენ. აქ მინდა ალტერნატიული
ხარჯები განვიხილო კერძო საკუთრების გადამწყვეტი როლის
გათვალისწინებით. კერძო საკუთრება საბაზრო ეკონომიკების საფუძველია,

რადგან კერძო საკუთრების და იმ გაცვლის გარეშე, რომელიც მისი
ხელშეწყობით ხდება, ადამიანები ვერ გაიაზრებდნენ მათი
გადაწყვეტილებების სრულ ხარჯებს.

ავტომობილით სარგებლობა ზედმეტად
ძვირი ჯდება

დავუშვათ თქვენ მოიგეთ „როლს როის სილვერ შედოუ“, რომლის
დაზღვევის, ტექნიკური მომსახურების, საწვავისა და გადასახადების ხარჯები
დაფარულია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება ვერ შეედრებოდეს
სახელმწიფო ლატარეის მოგებას, „სილვერ შედოუ“-ის საბაზრო ფასი
დაახლოებით 250 000 ამერიკული დოლარია. ეს კარგი ამბავია. ცუდი ამბავი
ისაა, რომ თქვენ ასეთი ავტომობილის ქონისთვის საკმარისად მდიდარი არ
ხართ. თქვენი პირველი რეაქცია ალბათ ასეთი იქნებოდა: „რას ნიშნავს ვერ
გავწვდები ასეთი ავტომობილის ქონას?“ ხარჯებს ხომ სხვა ანაზღაურებს.

მართალია, მაგრამ მე მაინც ვვარაუდობ, რომ თქვენთვის ასეთი
ავტომობილის ქონა ზედმეტად ხარჯიანი იქნება. მიუხედავად იმისა, თუ

ავტორი: დუაიტ ლი
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როგორ მიიღეთ „როლს როისი“, მისი ტარების ფასი არის ის, რამდენიც ვინმე
მზადაა გადაგიხადოთ მასში. და რადგან ავტომობილი თქვენი კერძო
საკუთრებაა, თქვენ ვერ უგულებელყოფთ ამ ღირებულებას. როგორც
მეპატრონემ თქვენ შეგიძლიათ გაყიდოთ იგი იმ ფასად, რომელიც ასახავს
შემოთავაზებულ უმაღლეს ღირებულებას. ამიტომ, თქვენ ატარებთ თქვენს
„როლს როის“-ს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისევე ან უფრო მეტად აფასებთ
მას, ვიდრე სხვა ნივთს, რომლის ყიდვაც შეგიძლიათ დაახლოებით 250 000

დოლარად ანუ ფასად, რომელიც „როლს როის“-ის მოყვარული მზადაა
გადაგიხადოთ. დიდი ალბათობით თქვენ გაყიდით „როლს როის“-ს, იყიდით
მშვენიერ და მარტივად მოსავლელ ავტომობილს 20 000 დოლარად და
დაგრჩებათ 230 000 დოლარი დანაზოგის სახით ან სხვა რამეებზე დასახარჯად.

რა თქმა უნდა, ეს ისტორია არარეალურია, რადგან ნაკლებ სავარაუდოა,

რომ თქვენ „როლს როისი“ მოიგოთ. თუმცა იგი გვიჩვენებს რეალურ და
მნიშვნელოვან რამეს - კერძო საკუთრება აიძულებს ადამიანებს
გაითვალისწინონ მათი გადაწყვეტილების ალტერნატიული ხარჯი (ხელიდან
გაშვებული შესაძლებლობების ღირებულება). კერძო საკუთრების წყალობით
ეს საბაზრო საქმიანობის ძირითადი თვისებაა და ხსნის საბაზრო
ურთიერთობებს, რომლებიც რესურსებსა და საქონელს იმ მიმართულებით
მიმართავს, ვინც მას ყველაზე მეტად აფასებს.

თანამშრომლობა ორნიტოლოგებსა და
ავტომოყვარულებს შორის

ოდიუბონის საზოგადოების წევრები ფრინველთა და სხვა ცხოველთა
მყიფე ჰაბიტატის დაცვით არიან დაინტერესებულნი. მარტივია იმის
გამოცნობა, თუ რა არჩევანს გააკეთებდნენ ისინი, რომ უწევდეთ ფლორისა და
ფაუნის ჰაბიტატის დაცვასა და ჩქაროსნული ან სხვა ავტომობილებისთვის
საწვავის ხელმისაწვდომობის შორის არჩევა. მაგალითად, ოდიუბონის
საზოგადოება კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ნავთობის ზღვაში მოპოვებას.

ნავთობკომპანიები გვპირდებიან და მართლაც იღებენ განსაკუთრებულ



3

ზომებს ნავთობის დაღვრის თავიდან ასაცილებლად, მაგრამ ოდიუბონის
საზოგადოებისთვის ეს საკმარისი არ არის. მიუხედავად მიღებული
სიფრთხილის ზომებისა, მისი პოზიცია უცვლელია: არავითარი ბურღვა ზღვაში!

როგორ შეუძლიათ ავტომოყვარულებს ისე გააცნონ უფრო იაფი საწვავის
სურვილი, რომ დაითანხმონ ოდიუბონის საზოგადოება რისკის ქვეშ დააყენოს
ველური ბუნების ჰაბიტატი? ფაქტობრივად, მათ სწორად ეს შეძლეს.

ავტომბროლელებმა, ბენზინის სხვა მომხმარებლებთან ერთად, დაარწმუნეს
ოდიუბონის საზოგადოება, რომ საწვავის ღირებულება წარმოადგენს
ჰაბიტატის დაცვის ალტერნატიულ ხარჯს, რომელიც საზოგადოებამ არ უნდა
უგულებელყოს. მათ ეს შეძლეს კერძო საკუთრებაზე დაფუძნებული საბაზრო
კომუნიკაციის წყალობით.

ოდიუბონის საზოგადოება ფლობს ველური ბუნების ტერიტორიას
ლუიზიანაში, რომელსაც რეინის ნაკრძალი ეწოდება. ეს საუკეთესო
საცხოვრებელი ადგილია ფრინველებისა და სხვა ცხოველებისთვის, თუმცა
ასევე გააჩნია ნავთობისა და ბუნებრივი აირის კომერციულად ღირებული
რაოდენობა, რომელსაც ნავთობკომპანიები სიამოვნებით მოიპოვებენ.

შეიძლება იფიქროთ, რომ თუ ოდიუბონის საზოგადოება მიწის მესაკუთრეა და
მარტივად შეუძლია აღკვეთოს მის ტერიტორიაზე ბურღვა, იგი სწორად ამას
იზამდა. ცდებით! ოდიუბონის საზოგადოება მიწაზე ბურღვის ნებას რთავს
ნავთობკომპანიებს.

რა თქმა უნდა, საზოგადოება კომპანიებისგან მოითხოვს მიიღონ მკაცრი
სიფრთხილის ზომები ნავთობის გაჟონვის წინააღმდეგ, თუმცა არც ისეთი
მკაცრი, როგორც ამას ზღვაში მოპოვების შემთხვევაში გააკეთებდა. რაშია
განსხვავება? იმის გამო, რომ ოდიუბონის საზოგადოებას ეკუთვნის რეინის
ნაკრძალი, ფული, რომელიც მზად არიან სხვებმა გადაიხადონ ნავთობისთვის,

წარმოადგენს შესაძლებლობას, რომელიც ბურღვაზე უარის თქმას
შეეწირებოდა. მაგრამ საზოგადოებას საზღვაო წყლებში მდებარე
ტერიტორიაზე არ ექმნება ალტერნატიული ხარჯი, რადგან არ ფლობს მას.

ამრიგად, მას არანაირი მოტივაცია არ აქვს გაითვალისწინოს სხვების
ინტერესი საზღვაო ნავთობში.
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კერძო საკუთრება არამარტო უბიძგებს ოდიუბონის საზოგადოებას
ავტომრბოლელებთან თანამშრომლობისკენ, არამედ ასევე
ავტომრბოლელებსაც უბიძგებს გააკეთონ იგივე. ნავთობის შეძენა ოდიუბონის
საზოგადოებას საშუალებას აძლევს მოიპოვოს და დაიცვას ველური ბუნების
ჰაბიტატი, რომელიც, მისი აზრით, უფრო ღირებულია, ვიდრე ნავთობის
მოპოვების გამო შეწირული რეინის ნაკრძალი. ოდიუბონის საზოგადოების
წევრებს შეიძლება სძაგდეთ ავტომრბოლელები, ხოლო ავტომრბოლელები
შეიძლება დასცინოდნენ ორნიტოლოგებს, მაგრამ კერძო საკუთრების გამო,

თითოეული ითვალისწინებს სხვის პრობლემებს (და ალტერნატიულ ხარჯებს)

და სხვისი ინტერესების დასაცავად მოქმედებს.

სამხედრო ტყვეთა ალტერნატიული ხარჯი
შუა საუკუნეების ევროპული ომები ხშირად საკმაოდ მშვიდობიანი იყო,

ხოლო პატიმრებს, როგორც წესი, კარგად ექცეოდნენ. არცთუ იშვიათად
დაპირისპირებული არმიები ჯარისკაცების რაოდენობას ითვლიდნენ
თითოეულ მხარეზე, ხოლო მცირე არმია ნებდებოდა. ასეთ არაძალადობრივ
„საბრძოლო მოქმედებებს“ ადგილი ჰქონდა იმიტომ, რომ იმ დროს
ჯარისკაცებს საკუთრების უფლება ჰქონდათ ტყვედ აყვანილებზე. ეს
კანონიერი უფლება ითვალისწინებდა პატიმრების ოჯახებზე მიყიდვის
შესაძლებლობას, რაც პატიმრების მოკვლის შემთხვევაში,

გამარჯვებულთათვის ალტერნატიულ ხარჯს ქმნიდა. კერძო ორგანიზაციების,

ზოგიერთი რელიგიური ორდენის სპეციალიზაცია შუამავლობა გახდა მათ
შორის, ვისაც პატიმრების ყიდვა-გაყიდვა სურდა.

სამხედრო ტყვეებისთვის საუბედუროდ, შორ მანძილზე საბრძოლო
იარაღის ხელმისაწვდომობასთან ერთად ხელჩართული ბრძოლა იშვიათი
გახდა, რითაც ნაკლებად მოსალოდნელი იყო, რომ ცალკეული ჯარისკაცები
ტყვეებს შეიპყრობდნენ. ომები შემდეგ უფრო სასტიკი გახდა, არა მხოლოდ
მოკვლის ტექნოლოგიის გაუმჯობესების გამო, არამედ იმიტომ, რომ
პატიმრების საკუთრება სახელმწიფოზე გადავიდა. იმის გამო, რომ ქონების
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სახელმწიფო საკუთრებაში არსებობისას ინდივიდუალური ალტერნატიული
ხარჯი მცირდება, გაცილებით გახშირდა პატიმრების მკვლელობა ან
დასახიჩრება. ბუნებრივია, ადამიანებს ისე არ უნდა ექცეოდნენ, როგორც
კერძო საკუთრებას. მაგრამ ალტერნატიული ხარჯის ფენომენის გამო, ტყვედ
ჩავარდნილი ჯარისკაცები ბევრად უკეთესად იყვნენ, როგორც „კერძო
საკუთრება“, ვიდრე როგორც „საზოგადოებრივი საკუთრება“.

კერძო საკუთრება არსებითია თანამშრომლობისთვის, რომელიც
წარმოიშობა ბაზრის ურთიერთქმედების შედეგად, რადგან ის უზრუნველყოფს
ადამიანების მიერ საკუთარი ქმედებების ალტერნატიული ხარჯის
გათვალისწინებას. სამწუხაროა და ირონიულიც, რომ ამდენი ადამიანი
ადანაშაულებს კერძო საკუთრებას პრობლემებში, რომლებიც არსებობს კერძო
საკუთრების ნაკლებობის გამო.

დასკვნითი კითხვები: რატომ ავლენენ ბაზრები ხარჯებს
მთავრობებისგან განსხვავებულად? როგორ მოქმედებს ეს სხვაობა საბაზრო
გაცვლაზე და პროდუქტიულ ქცევაზე?

საავტორო უფლება დუაიტ ლის ნაშრომზე „კერძო საკუთრება და ალტერნატიული ხარჯები“ ეკუთვნის

„ეკონომიკური განათლების ფონდს“, საერთაშორისო ლიცენზიის „Creative Commons Attribution“ 4.0

საფუძველზე.

https://fee.org/

