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Жеке меншік пен балама құн

Ойлануға арналған сұрақ: жекеменшік құқығы мен балама құнның қандай

экономикалық байланысы бар?

Нарық құнды анықтап, баршаның мүддесіне қызмет етсе, үкімет әлгі құнды

бүркемелеп, арнаулы топтың мүддесін қорғайды. Бұл сегментте мен жекеменшіктің

маңызды рөлін таныстыра отырып балама құнды талқылаймын. Жеке меншік –

нарықтық экономиканың іргетасы, себебі жеке меншік және соның арқасында жүзеге

асатын айырбас болмаса, адамдар өз шешімдерінің толық құнын біле алмас еді.

Көлік жүргізу тым қымбат
Сіз сақтандыру полисі, қызмет көрсету ақысы, бензині мен салығы төленіп

қойылған Rolls Royce Silver Shadow ұтып алдыңыз делік. Мемлекеттік лотереяны

ұтқандай болмаса да, мұндай роллс ройс бағасы 250 000$ төңірегінде. Бұл – жақсы

жаңалық. Ал, сіздің осы көлікті айдайтындай бай болмауыңыз бір жайсыз жаңалық

болуы мүмкін. Сіздің алғашқы реакцияңыз мынадай болар: мұны қалтаңыз көтермейді

дегенде нені меңзеп тұрсыз? Барлығының ақысын біреу төлеп қойды.

Рас, бірақ мен әлі де болса, бұл көлікті міну сізге қымбатқа түседі деп ойлаймын.

Роллс ройс сізге қалай бұйырса да, оны міну құны – ол үшін өзге біреудің төлеуге әзір

бағасы. Көлік сіздің жекеменшігіңіз болғандықтан, әлгі құнды ескерусіз қалдыра

алмайсыз. Иесі ретінде сіз оны құнын біліп, ең жақсы баға ұсынған біреуге сата аласыз.

Сондықтан сіз бұл көлікті роллс ройсқа құмар біреу төлеуге әзір 250 000 долларға сатып

ала алатын өзге заттардай немесе олардан жоғары бағаласаңыз ғана мініп жүре бересіз.

Сіздің роллс ройсты сатып, 20 000 долларға жап-жақсы, қызмет ақысы ұнамды көлік

сатып алып, 230 000 долларды сақтауға немесе басқа нәрселерге жұмсауыңыз әбден

мүмкін.

Әрине, бұл хикая қиял ғана, себебі сіз роллс ройс ұтқалы жатқан жоқсыз. Бірақ
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ол шындыққа жанасатын, маңызды ойды көрсетеді: жекеменшік адамды өз шешімінің

балама құнын (қалт жіберген олжа) қарастыруға итермелейді. Жекеменшіктің балама

құнын қарастыру нарықтық әрекеттің ерекшелігі болып саналады, сол себепті нарықтық

ынтымақтастық ресурстар мен өнімдерді оларды барынша бағалайтындар қолына

бағыттайды.

Құс бақылаушылары мен ескі көлік
жүргізушілердің серіктестігі

Одюбон қоғамы мүшелері құстар мен өзге жануарлардың табиғи ортасын

қорғауды мақсат еткен. Жабайы табиғаттың мекендейтін ортасын қорғау және жоғары

қуатты көліктер немесе осы мәселе бойынша кез келген басқа көліктер үшін бензиннің

қолжетімділігін арттыру арасындағы таңдаудың қалай болатынын болжау оңай. Мұнай

компаниялары мұнайдың төгілуін болдырмау үшін төтенше сақтық шараларын

қолдануға уәде береді және шын мәнінде жасайды, бірақ Audubon қоғамы бұған сенімді

емес. Сақтық шараларының сақталуына қарамастан, олар «Теңіз түбі бұрғыланбасын»!

деген ұстанымынан танбай отыр.

Автошабандоздар бензиннің арзандағанын қалайтынын Одюбон қоғамына қалай

жеткізіп, оларды тұмса табиғатқа қатер тудыратын мұнай өндірісіне қарсы болмауға

қалай иландыра алады? Негізі олар бұл істі шешіп қойған. Бензиннің өзге

тұтынушыларымен қатар автошабандоздар Одюбон қоғамын олардың бензинге телитін

құндылығы жабайы табиғатты қорғаудың балама құны екеніне және қоғамның оны

ескерусіз қалдырмауына иландырған. Олар мұны жекеменшікке негізделген нарықтық

өзара байланыс арқылы жасаған.

Одюбон қоғамы Луизиана штатындағы Rainey Preserve қорығына ие. Бұл құстар

мен басқа да жабайы табиғат үшін тамаша мекен, бірақ ол мұнай компаниялары қалпына

келтіруге ынталы мұнай мен табиғи газдың коммерциялық көлемін қамтиды. Жер

Одюбон қоғамына тиесілі болғандықтан, мұнай компанияларға оны бұрғылауына жол

бермейді деп ойлауға болады. Олай емес! Одюбон қоғамы мұнай компанияларына онда

бұрғылауға рұқсат етті.
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Әрине, мұнай компанияларынан мұнайдың ағып кетуіне қарсы мықты сақтық

шаралары талап етіледі, бірақ ол талап теңіз табанын ұңғылау жағдайындағы сақтық

шараларындай мықты емес. Неге бүйтті? Rainey Preserve қорығы Одюбон қоғамына

тиесілі болғандықтан, өзгелер мұнайға төлеуге әзір ақша Одюбон қоғамы ұңғылауға

рұқсат бермеген жағдайда құрбандық етілетін мүмкіндік саналады. Алайда Одюбон

қоғамы теңіз аумағының балама құнын көрмейді, себебі ол оған тиесілі емес. Өзгелердің

теңіз астындағы мұнайға қызығушылығын ескеруге қоғамның мотивациясы жоқ.

Жекеменшік Одюбон қоғамын автошабандоздармен ынтымақтасуға ғана

ынталандырып беріп қойған жоқ, Одюбон қоғамымен серіктес болуға автошабандоздарға

да мотивация берді. Олардың бензин сатып алғаны Одюбон қоғамына тұмса табиғат

ортасын қорғауға мүмкіндік береді, ал бұл Рейни қорығындағы мұнай өндіруге рұқсат

беру түріндегі ымыраға келуден де құнды. Одюбон қоғамы мүшелері

автошабандоздарды жақтырмауы, ал автошабандоздар өз арасында құс бақылаушыларды

күлкі етуі мүмкін, бірақ жекеменшік себебінен олардың әрқайсысы екінші тарап қамын

(және балама құнын) ескеріп, оның мүддесіне сай әрекет етеді.

Әскери тұтқындардың мүмкіндік құны
Орта ғасырлардағы Еуропа елдерінің соғыстары көбіне бейбіт қарым-қатынасқа

ұқсайтын, тұтқындарға жақсы қарау сол кезде әдет болатын. Шағындау әскер

бағынғанша қарсыластар екі жақтағы сарбаздарды санап алатын. Ол кездері сарбаз

қолына түсірген тірі тұтқынның меншігіне құқылы болғандықтан, осындай қансыз

«шайқастар» орын алатын. Әлгі сарбаз тұтқынын отбасына сата алатын, сөйтіп жеңімпаз

жақтың тұтқынды өлтіруінің балама құны бар еді. Жеке ұйымдар, соның ішінде діни

ұйымдар тұтқын сатушылар мен оны сатып алғысы келетіндер арасында делдалдық

ететін.

Тұтқындардың соры ма, алыстан ататын қару-жарақ шығып, қоян-қолтық ұрыс

сиреген кезде сарбаздардың тұтқын алуы да азайды. Қырып-жою технологиясы

жетілгендіктен ғана емес, тұтқындар иелігі мемлекетке өткендіктен де соғыстар қиян-

кескі майданға айналды. Мүлік, яғни тұтқын мемлекетке тиесілі болса, жеке
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тұлғалардың балама құны жойылатындықтан, тұтқындарды өлтіру немесе жарымжан ету

жиіледі. Әрине, адам баласын жекеменшік мүлік ретінде қарастыруға болмайды. Алайда

балама құн феномені тұрғысынан алғанда, қолға түскен сарбаздарға «қоғамдық мүлік»

болғаннан гөрі «жекеменшік мүлік» болған әлдеқайда тиімді еді.

Нарықтық қатынастардан пайда болған ынтымақтастыққа жекеменшік ауадай

қажет, өйткені ол адамның өз әрекетінің балама құнын ескергенін көрсетеді. Көп адам

жекеменшігі болмағандықтан, белгілі бір мәселенің туындауына жекеменшікті

айыптайтына не күлеріңді не жыларыңды білмейсің.

Қорытынды сұрақтар: Неге нарық құндарды үкіметтен өзгеше шығарады? Бұл

айырмашылық нарықтық айырбас пен өндіріс мінез-құлыққа қалай әсер етеді?
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