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Приватна власність та альтернативні
витрати

Питання для роздумів. Який економічний зв'язок існує між правами приватної власності
та альтернативними витратами?

Ринки сприяють загальним інтересам, показуючи витрати, тоді як держава
зазвичай захищає «особливі інтереси», приховуючи ці витрати. У цьому дописі ми
розглянемо альтернативні витрати з урахуванням вирішальної ролі, яку відіграє приватна
власність. Приватна власність лежить в основі ринкової економіки, оскільки без
приватної власності та обміну, який вона стимулює, люди не могли б оцінити повну
вартість своїх рішень.

Занадто дороге користування автомобілем
Припустімо, ви виграли Rolls Royce Silver Shadow з оплаченим страхуванням,

технічним обслуговуванням, паливом і сплаченими податками. Хоча це й не так чудово,
як виграти в державну лотерею, однак теперішня ціна на Silver Shadow становить
близько 250 000 доларів. Це — хороша новина. Погана новина — в тому, що ви, напевно,
не досить заможні, щоб їздити на цьому авто. Найімовірніше, ваша перша реакція буде на
кшталт такої: чому це я не можу собі дозволити їздити на ньому? За все вже заплатили.

Так, але все ж я дозволю собі припустити, що авто виявиться занадто дорогим для
вашого користування. Незалежно від того, як ви отримали цей Rolls Royce, вартість
користування ним є ціною, яку готовий заплатити за це хтось інший. І позаяк автомобіль
є вашою приватною власністю, ви не можете ігнорувати цю вартість. Як власник, ви
можете продати його за ціною, що віддзеркалює максимальну цінність, яку він становить
для когось іншого. Тому ви будете їздити на своєму Rolls Royce лише, якщо ви оцінюєте
його принаймні так само високо, або вище, ніж щось інше, що ви могли б придбати
приблизно за 250 000 доларів, які готовий заплатити вам за авто якийсь шанувальник цієї
марки. Найімовірніше, ви продасте цей Rolls Royce, купите чудовий і зручний в
експлуатації автомобіль за 20 000 доларів, й у вас залишаться ще 230 000 доларів, які ви
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заощадите або витратите на щось інше.
Звичайно, ця історія вигадана, адже навряд чи ви виграєте Rolls Royce. Однак вона

ілюструє надзвичайно важливий момент — приватна власність спонукає людей
враховувати альтернативні витрати (невикористану вартість) своїх рішень. Завдяки
приватній власності таке врахування є ознакою ринкової діяльності й пояснює ринкову
кооперацію, яка спрямовує ресурси та товари до рук тих, хто найбільше їх цінує.

Співпраця між орнітологами й
автолюбителями-гонщиками

Члени Одюбонівського товариства займаються проблемами охорони уразливого
середовища проживання птахів та інших тварин. Якби перед ними стояв вибір між
охороною середовища проживання диких тварин та птахів і забезпеченням паливом
перегонових чи будь-яких інших автомобілів, їхнє рішення було б легко передбачити.
Наприклад, Одюбонівське товариство виступає категорично проти шельфового буріння
нафтових свердловин. Нафтовидобувні компанії обіцяють вживати й насправді вживають
надзвичайних запобіжних заходів для запобігання розливам нафти, проте це не переконує
Одюбонівське товариство. Попри всі запобіжні заходи, його позиція наступна: повна
заборона шельфового буріння!

Чи можливо взагалі автолюбителям-гонщикам донести Одюбонівському
товариству своє бажання отримувати дешевше паливо, щоб заручитися його підтримкою
попри ризики для середовища проживання диких птахів і тварин? Насправді, їм це
вдалося. Автолюбителі-гонщики, разом з усіма іншими споживачами бензину,
переконали Одюбонівське товариство в тому, що цінність, яку для них становить газ, є
альтернативною вартістю захисту тварин і птахів, якою товариству не слід нехтувати.
Вони досягли цього завдяки приватній власності через ринкову комунікацію.

Одюбонівське товариство володіє територією незайманої природи в штаті
Луїзіана, відомою як заповідник Рейні. Це ідеальне середовище проживання для птахів та
інших видів дикої флори й фауни, але там також є і промислові запаси нафти й
природного газу, у яких дуже зацікавлені нафтові компанії. Можна було б дійти
висновку, що оскільки Одюбонівське товариство володіє цією землею та може з легкістю
запобігти проведенню бурових робіт нафтовими компаніями, воно так і зробить. Але це
не так. Одюбонівське товариство дозволяє нафтовим компаніям бурити на цих землях.
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Звичайно ж, воно вимагає від компаній вживання рішучих запобіжних заходів
проти витоків нафти, однак не настільки серйозних, яких товариство домагається щодо
шельфового буріння. У чому ж різниця? Оскільки Одюбонівське товариство володіє
заповідником Рейні, гроші, які інші готові платити за нафту, є альтернативою, якою
довелось би пожертвувати, якби воно не дало дозволу на бурові роботи. А от шельфові
об'єкти не створюють для товариства альтернативної вартості, оскільки вони йому не
належать. Отже, нічого не спонукає його враховувати інтереси інших у випадку
шельфового буріння.

Приватна власність не тільки спонукає Одюбонівське товариство співпрацювати з
автолюбителями-гонщиками, але й мотивує гонщиків співпрацювати з Одюбонівським
товариством. Купівля палива автолюбителями-гонщиками дозволяє Одюбонівському
товариству здобувати й захищати середовище існування диких тварин, що для нього
цінніше за те, чим товариство жертвує в заповіднику Рейні через буріння нафтових
свердловин. Члени Одюбонівського товариства можуть зневажати гонщиків, а гонщики
можуть насміхатися над орнітологами, але приватна власність змушує їх враховувати
проблеми (а також альтернативні витрати) один одного та діяти в інтересах один одного.

Альтернативна вартість
військовополонених

Війни в країнах Європи в період Середньовіччя часто бували досить мирними, а до
полонених, як правило, ставились добре. Доволі часто армії супротивних сторін
підраховували кількість воїнів із кожного боку, після чого менш чисельна армія
здавалася. Такі ненасильницькі «бої» відбувалися тому, що в ті часи воїни мали право
власності на своїх полонених. Це закріплене законом право передбачало можливість
продавати полонених назад їхнім сім'ям, створюючи альтернативну вартість для
переможців на випадок вбивства ними полонених. Приватні організації, включаючи деякі
релігійні ордени, почали виступати в ролі посередників між тими, хто утримував
полонених для продажу, і тими, хто хотів їх придбати.

На лихо для військовополонених тих часів, коли з'явилась зброя великої дальності
й рукопашний бій став рідкістю, імовірність захоплення полонених окремими солдатами
зменшилась. Війни стали жорстокішими не тільки внаслідок удосконалення технологій
масового вбивства, але й тому, що право власності на полонених перейшло до держави.
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Оскільки альтернативні витрати фізичних осіб зменшуються, коли майно належить
державі, стали значно частіше вбивати або катувати полонених. Безумовно, з людьми не
можна поводитись, як з приватною власністю. Однак, через явище альтернативної
вартості, полоненим солдатам було значно краще перебувати у «приватній власності»,
аніж «державній власності».

Приватна власність має важливе значення для співпраці, що виникає з ринкової
взаємодії, оскільки вона забезпечує врахування людьми альтернативної вартості своїх
дій. Водночас і сумно, й іронічно, що так багато людей звинувачують приватну власність
у проблемах, які існують через її відсутність.

Підсумкові запитання. Чому ринки показують витрати інакше, ніж держава? Як
ця різниця впливає на ринковий обмін і продуктивну поведінку?
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