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Жеке менчик жана мүмкүнчүлүк
чыгымдар

Ой калчоо үчүн суроо: Жеке менчик укуктары менен мүмкүнчүлүк чыгымдардын
ортосунда кандай экономикалык байланыш бар?

Базар чыгымдарды ачыктоо менен жалпы кызыкчылык үчүн иштейт, ал
эми өкмөттөр бул чыгымдарды жашыруу менен жалпысынан өзгөчө
кызыкчылыкты жактайт. Мында мен мүмкүнчүлүк чыгымдардын жеке менчиктин
чечүүчү ролун чечмелөө аркылуу талкууга алам. Жеке менчик базар
экономикасынын пайдубалын түзөт, анткени жеке менчик болбосо жана ал
түрткү берген алмашуу болбосо, анда кишилер өз чечимдеринин толук
чыгымдарын эсептей алышмак эмес.

Машина айдоо - өтө кымбатка турат
Камсыздандыруусу, тейлөөсү, бензини жана салыктары төлөнгөн «Роллс-

Ройс Шедоу» унаасын утуп алдыңыз дейли. Бул мамлекеттик лотереяны утуп
алуу сыяктуу жагымдуу болбосо да, «Силвер-Шедоунун» баасы болжол менен
250 000 долларга тете. Бул - жакшы жаңылык. Жаман жаңылык - балким, сиз бул
автоунааны айдай тургандай бай деле эмессиз. Сиздин чү дегендеги мамилеңиз
мындайча болушу мүмкүн: Муну айдай албайсыз дегениңиз кандай? Башка
бирөө тарабынан баары төлөнгөн да.

Туура, бирок мен дагы эле бул унааны айдоо өтө кымбатка турат деп
жоромолдоп айтар элем. «Роллс-Ройсту» кантип алганыңызга карабастан, аны
айдоонун наркы - башка бирөө ал үчүн төлөөгө даяр баага тете болот. Унаа
сиздин жеке менчигиңизде болсо эле, сиз бул бааны көз жаздымда калтыра
албайсыз. Сиз аны ээси катары башка бирөө койгон эң жогорку наркты
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чагылдырган баада сата аласыз. Демек, сиз «Роллс-Ройсту» башка аны көксөгөн
киши 250 000 долларга сатып ала турган ниетте болгондой наркка тете же андан
жогору бааласаңыз гана, аны айдоону уланта бересиз. Көбүрөөк күтүлчү аракет
ушул: сиз бул «Роллс-Ройсту» сатып, 20 000 долларга эң сонун жана арзан
тейленчү автоунаа сатып аласыз да, калган 230 000 долларды аманат акча
катары сактайсыз, же башка буюмга сарптайсыз.

Бул окуя, албетте, жомок сыяктуу, анткени сиздин «Роллс-Ройс» утуу
мүмкүнчүлүгүңүз жокко эсе. Бирок бул мисал чыныгы турмуштук жана маанилүү
бир өңүттү чагылдырат: жеке менчик кишилерди өз чечиминин мүмкүнчүлүк
чыгымы (колдон чыккан мүмкүнчүлүк) жаатында ой калчоого түртөт. Жеке
менчиктин аркасында, мындай ой калчоо базардык иш-аракеттердин өзгөчөлүгү
болуп саналат жана ресурстар менен өнүмдөрдү аларды өзгөчө наркта
баалагандардын ээлигине багыттаган базардык кызматташтыкты түшүндүрөт.

Куш көчүн байкоочулар менен тез автоунаа
аздекчилеринин кызматташтыгы

«Одубон» коомунун мүчөлөрү куштардын жана башка жаныбарлардын
морт тиричилик чөйрөсүн коргоого кызыгышат. Жапайы жаныбарлардын
тиричилик чөйрөсүн коргоо менен кубаттуу автоунаалар же башка автоунаалар
үчүн бензиндин жеткиликтүүлүгүнүн бирин тандоо керек болсо, алар
кайсынысын тандаарын болжоп айтуу оңой. Мисалы, «Одубон» коому мунайды
деңиз таманынан бургулап алууга таптакыр каршы. Мунай компаниялары
мунайдын төгүлүшүн болтурбоо үчүн өзгөчө чараларды көрүүнү убада кылышат
жана иш жүзүндө аткарышат, бирок алиги коом буга ынанган жок. Сактык
чараларына карабастан, анын туруму мындай: деӊиз таманын бургулоого тыюу
салуу керек!

Тез автоунаа аздекчилери «Одубон» коомуна "бизге арзаныраак бензин
керек эле, бул үчүн жапайы жаныбарлардын тиричилик чөйрөсүн тобокелге
салып, мунай өндүрүүгө уруксат бергиле", деп кантип айта алат? Чынында, алар
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муну ийгиликтүү аткарышты. Тез автоунаа аздекчилери жана башка бардык
бензин керектөөчүлөрү бензинге берген баалуулук айлана-чөйрөнү коргоо
мүмкүнчүлүк чыгымына барабар экенине «Одубон» коомун ынандырышты, аны
коом этибарга албашы керек. Алар муну жеке менчикке негизделген базардык
байланыш жүргүзүү аркылуу аткарышты.

«Одубон» коому Луизианадагы Рэйни коругу деп аталган жаратылыш
коругуна ээ. Бул - канаттуулар жана башка жапайы жаныбарлар үчүн идеалдуу
тиричилик чөйрөсү эле эмес, мында мунай компаниялары иштетүүгө ынтызар
болгон мунай жана жаратылыш газынын запасы да жайгашкан. «Одубон» коому
жердин ээси болгондуктан, мунай компанияларынын бургулоосуна оңой эле
тыюу салып коёт жана ушундай кылат деп тыянак чыгарса болот. Туура эмес!
Коом мунай компанияларынын ал жерди бургулоосуна уруксат берет.

Албетте, бул компаниялардан мунайдын агып кетишине каршы катуу
чараларды көрүүнү талап кылат, бирок алар деңизден бургулоодо талап
кылынгандай катуу эмес. Кандай айырмасы бар? Рейни коругу «Одубон»
коомуна таандык болгондуктан коом бургулоого уруксат берүүдөн баш тартса,
курмандыкка чалына турган мүмкүнчүлүк бул башка кишилердин мунай үчүн
төлөөгө даяр болгон акчасы болуп саналат. Бирок коом шельф объектилеринде
мүмкүнчүлүк чыгымдарга дуушар болбойт, анткени алар коомго таандык эмес.
Ошентип, шельф мунайында башкалардын кызыкчылыгын эске алууга эч кандай
мотив жок.

Жеке менчик «Одубан» коомунун эле тез автоунаа аздекчилери менен
кызматташуусуна түрткү бербестен, тез автоунаа аздекчилеринин да «Одубан»
коому менен кызматташуусуна шыктандырат. Беркилердин бензинди сатып
алуусу «Одубон» коомуна жапайы жаныбарлардын тиричилик чөйрөсүнө ээ
болууга жана аны коргоого мүмкүндүк берет; ушул мүмкүнчүлүк мунай
бургулоодон улам Рейни коругунда курмандыкка чалынгандардан да
баалуураак, деп бул коом ишенет. «Одубон» коомунун мүчөлөрү тез автоунаа
аздекчилерин жек көрүшү, ал эми тез автоунаа аздекчилери куш көчүн
байкоочуларды шылдыӊдап күлүшү деле мүмкүн, бирок алар жеке менчиктин
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айынан бири-биринин санааркоолорун (жана мүмкүнчүлүк чыгымын) эске алып,
каршы жактын кызыкчылыгын коргоо үчүн аракет кылышат.

Согуш туткундарынын мүмкүнчүлүк
чыгымы

Орто кылымдардагы европалык согуштар көбүнчө тынч мүнөздө болуп,
демейде туткундарга кайрымдуу мамиле жасалган. Каршылаш аскерлер ар бир
тараптан жоокер санын эсептегенден кийин саны азыраак кошуун жоосуна
багынып берген учурлар сейрек эмес болчу. Мындай зомбулуксуз "согуштар"
орун алып турган, анткени ошол кезде жоокерлер туткундалгандардын
менчигине ээ болуп калчу. Бул мыйзамдуу укук туткундарды үй-бүлөсүнө кайра
сатуу мүмкүнчүлүгүн да камтыган, мындан улам жеңүүчү үчүн туткундарды
өлтүрүүнүн мүмкүнчүлүк чыгымы жаралган. Жеке уюмдар, анын ичинде диний
топтор, өз туткунун саткысы келгендер менен туткун сатып алгысы келгендердин
ортосундагы далдал катары адистеше башташкан.

Согуш туткундарынын тилегине каршы, алыска атылуучу куралдар пайда
болуп, жекеме-жеке уруштар азайган сайын, катардагы жоокерлердин өз жоосун
туткунга алуу мүмкүнчүлүгү да азайган. Согуштар барган сайын ырайымсыз боло
баштады; буга жапырт кыргын технологиясынын жакшыртылышы эле эмес,
туткундарга ээлик кылуу укугунун мамлекетке өтүп кеткени да себеп болду. Мүлк
мамлекетке таандык болуп, жеке кишилер үчүн мүмкүнчүлүк чыгымы дээрлик
жоюлгандыктан, туткундарды өлтүрүү же майып кылуу көнүмүш жорукка
айланды. Албетте, адам жеке менчик катары каралбашы керек. Бирок
мүмкүнчүлүк чыгымы өӊүтүнөн алсак, туткундалган жоокерлер үчүн "коомдук
менчик" болгонго караганда, "жеке менчик" болуу алда канча алгылыктуу.

Жеке менчик базардык өз ара алакалардан пайда болгон кызматташтык
үчүн өзөккү мааниге ээ, анткени ал кишилерге өз иш-аракеттеринин мүмкүнчүлүк
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чыгымын эске алууну камсыздайт. Ушунчалык көптөгөн кишилер жеке менчиктин
жоктугунан пайда болгон көйгөйлөр үчүн жеке менчикти күнөөлөгөн учурлар -
өкүнүчкө да, мыскылга да татыйт.

Жыйынтыктоочу суроо: Эмне үчүн базарлар чыгымдарды өкмөттөрдөн
айырмалуу баалап чыгышат? Бул айырма базар алмашуусуна жана өндүрүмдүү
жүрүм-турумга кандайча таасир этет?
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