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Prona private dhe kostot oportune

Pyetje nxitëse: Cila është lidhja ekonomike mes të drejtave të pronës private dhe kostove

oportune?

Tregjet nxisin interesin e përgjithshëm të individëve duke shpalosur kostot, ndërsa

qeveritë zakonisht favorizojnë interesa të ngushta duke i mbajtur të fshehura ato. Nuk mund të

flasim për kostot oportune pa diskutuar fillimisht për rolin themelor të pronës private. Prona

private ndodhet në themel të ekonomive të tregut sepse pa pronën private dhe shkëmbimet që

sjell ajo, njerëzit nuk do të ishin në gjendje të konsideronin kostot e plota të vendimeve të tyre.

Tepër i kushtueshëm për t’u përdorur
Supozoni se fitoni një Rolls Royce Silver Shadow, me siguracion, mirëmbajtje,

karburant dhe taksa të paguara. Megjithëse nuk është njëlloj si të fitosh lotarinë kombëtare,

çmimi aktual për një Silver Shadow është rreth 250 000 $. Ky është lajmi i mirë. Lajmi i keq

është se ndoshta ju nuk jeni aq i pasur sa ta përdorni këtë makinë. Reagimi juaj i parë është:

Çfarë do të thuash me “nuk mund ta përballoj përdorimin e kësaj makine”? Çdo gjë është e

paguar nga dikush tjetër.

E vërtetë, por unë ende mendoj që kjo makinë është tepër e shtrenjtë për t’u përdorur.

Pavarësisht se si e keni përfituar Rolls Royce-in, kosto e përdorimit të tij përcaktohet nga

çmimi që dikush tjetër është i gatshëm të paguajë për të. Duke qenë se makina është në

pronësinë tuaj, ju nuk mund të shpërfillni koston e saj. Si pronar ju mund ta shisni makinën me

një çmim që reflekton vlerën më të lartë që dikush tjetër mund t’i japë asaj. Prandaj, ju do ta

përdorni Rolls-in vetëm nëse për ju do të kishte të njëjtën ose më shumë vlerë sesa gjithë

mallrat që mund të blini me 250 000 $, që është vlera të cilën do të përfitonit nga shitja e tij.

Ka shumë mundësi që ju do ta shisnit Rolls-in, do të blinit një makinë tjetër të bukur për

20 000 $ dhe do t’ju tepronin 230 000 $ që mund t’i kurseni ose shpenzoni për gjëra të tjera.

Kjo histori është imagjinare sigurisht, sepse ka shumë pak mundësi të fitoni një Rolls
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Royce. Por, kjo tregon një të vërtetë të rëndësishme - prona private i nxit njerëzit të marrin

parasysh koston oportune të vendimeve të tyre (vlera nga e cila hiqet dorë). Kostoja oportune,

e cila lind nga prona private dhe vjen si rezultat i funksionimit të tregut, shpjegon

bashkëveprimin në treg që drejton burimet dhe mallrat në duart e individëve që i vlerësojnë ato

më së shumti.

Bashkëpunimi mes Shoqatës së vëzhguesve të
zogjve dhe Shoqatës së drejtuesve të
automjeteve të modifikuara

Anëtarët e Shoqatës Audubon janë të interesuar për të mbrojtur habitatin e brishtë për

zogjtë dhe kafshët e tjera. Është e lehtë të kuptohet lidhja mes mbrojtjes së habitatit të kafshëve

të egra dhe rritjes së sasisë së ofruar në treg të benzinës, e nevojshme për automjetet, të

modifikuara ose jo. Për shembull, Shoqata Audubon kundërshton fuqishëm shpimet në det për

nxjerrjen e naftës. Kompanitë e naftës premtojnë dhe në fakt marrin masa të jashtëzakonshme,

për të parandaluar rrjedhjet e naftës në det, por Shoqata Audubon nuk është e bindur për këtë.

Pavarësisht masave paraprake, motoja e saj është: Asnjë shpim për naftë në det, asnjë!

Si mund të bindet Shoqata Audubon të pranojë dëshirën e Shoqatës së drejtuesve të

makinave të modifikuara për të patur karburant më të lirë duke rrezikuar habitatin e kafshëve të

egra? Në fakt, ata janë bindur. Shoqatat e drejtuesve të makinave të modifikuara, së bashku me

konsumatorët e tjerë të benzinës, e kanë bindur Shoqatën Audubon se vlera që ata janë të

gatshëm të paguajnë për karburantin është kostoja oportune e mbrojtjes së habitatit, të cilën

shoqata nuk duhet ta shpërfillë. Ky mekanizëm bindës ka ndodhur si rezultat i komunikimit të

tregut bazuar në pronën private.

Shoqata Audubon zotëron një zonë të shkretë në Luiziana të njohur si Rezervati natyror

i Rainey-t. Ai është një habitat ideal për zogjtë dhe kafshët e tjera të egra, por toka në këtë

zonë përmban gjithashtu sasi nafte dhe gazi natyror të tregtueshme që kompanitë janë të

gatshme t’i nxjerrin. Dikush mund të arrijë në përfundimin se duke qenë se Shoqata Audubon

zotëron tokën, ajo do t’i pengojë kompanitë e naftës që të bëjnë shpime atje. Gabim! Shoqata

Audubon lejon që kompanitë e naftës të bëjnë shpime në tokën e saj.
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Sigurisht, ajo u kërkon kompanive të marrin masa të forta parandaluese kundër

rrjedhjeve të naftës, por jo aq të forta sa pretendimet për masat parandaluese që shfaq për

shpimet në det. Pse ky ndryshim? Duke qenë se Shoqata Audubon zotëron Rezervatin natyror

të Rainey-t, paratë që të tjerët janë gati të paguajnë për naftën përbëjnë një mundësi që do të

sakrifikohej nëse nuk do të lejonte shpimet. Por, shoqata nuk përballet me kosto oportune në

pikat e shpimit në det sepse nuk i zotëron ato. Prandaj, nuk ka asnjë motivim që të marrë

parasysh interesat që kanë të tjerët për naftën në det.

Prona private jo vetëm që motivon Shoqatën Audubon të bashkëpunojë me Shoqatën e

drejtuesve të makinave të modifikuara, por motivon edhe këta të fundit të bashkëpunojnë me

Shoqatën Audubon. Shitja e karburantit të përfituar në Rezervat i lejon Shoqatës Audubon të

mbrojë habitatin e kafshëve të egra që beson se është më e vlefshme sesa ajo që sakrifikon në

Rezervatin natyror të Rainey-t për shkak të shpimeve për naftë. Anëtarët e Shoqatës Audubon

mund të përbuzin Shoqatën e drejtuesve të makinave të modifikuara dhe këta të fundit mund të

tallen me vëzhguesit e zogjve, por për shkak të pronës private, secila palë merr në konsideratë

shqetësimet (dhe kostot oportune) të palës tjetër dhe vepron për të përmbushur interesat e kësaj

të fundit.

Kostoja oportune e të burgosurve të luftës
Luftërat evropiane gjatë Mesjetës ishin relativisht paqësore, ku të burgosurit

trajtoheshin përgjithësisht mirë. Nuk ishte e pazakontë që pasi të numëroheshin ushtarët e

secilës palë, ushtria më e vogël të dorëzohej. Kjo “betejë” jo e dhunshme ndodhte sepse

ushtarët kishin një të drejtë pronësie tek të burgosurit që kapnin. Kjo e drejtë ligjore përfshinte

të drejtën për t’i shitur të burgosurit sërish te familjet e tyre, duke krijuar një kosto oportune

për fituesit nëse i vrisnin të burgosurit. Organizata të caktuara, disa prej të cilave ishin fetare,

filluan të specializohen si ndërmjetës mes atyre që kishin të burgosur për të shitur dhe atyre që

dëshironin t’i blinin.

Fatkeqësisht për të burgosurit e luftës, kur u shpikën armët me rreze të largët veprimi

dhe luftimet trup më trup u rralluan, kishte më pak të ngjarë që ushtarët të kapnin të burgosur.

Luftërat më pas u bënë më brutale, jo vetëm sepse u përmirësua teknologjia e mjeteve të luftës,
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por sepse pronësia e të burgosurve i kaloi shtetit. Duke qenë se kostot oportune për individët

pakësohen kur prona i përket shtetit, u bë shumë më e zakonshme vrasja dhe plagosja e të

burgosurve. Qeniet njerëzore sigurisht që nuk duhet të trajtohen si pronë private. Por për shkak

të fenomenit të kostos oportune, ushtarët e kapur janë shumë më mirë si “pronë private” sesa si

“pronë publike”.

Prona private është shumë e rëndësishme për bashkëveprimin në treg, sepse bën që

njerëzit të konsiderojnë koston oportune të veprimeve të tyre. Është njëkohësisht trishtues edhe

ironik fakti që kaq shumë persona fajësojnë pronën private për problemet që ekzistojnë

pikërisht prej mungesës së pronës private.

Pyetje përmbyllëse: Pse tregjet arrijnë të japin informacione mbi kostot, ndryshe nga

qeveritë? Si ndikon ky ndryshim në shkëmbimin në treg dhe në sjelljen e individëve për të

rritur produktivitetin.
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