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Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան
հողերը սպառվ�մ են

Հարց մտորել� համար. արդյո՞ք մասնավոր սեփական�թյ�նը

սեփականատերերին ռես�րսները խնայել� և պահպանել� խթան է տալիս:

Բացատրե՛ք:

Մարդկ�թյանը մշտապես �ղեկց�մ է այն վախը, որ կարևոր

ռես�րսները սպառվ�մ են: Ամենամեծ մտահոգ�թյ�նը նավթի շ�րջ է, մեկ

այլ խնդիր է թափոնների հորատեղը, այն�հետև անտառահատ�մների

խնդիրն է առաջ գալիս: Կարող եմ շար�նակել թվարկել այն ռես�րսները

(քարած�խ, պղինձ, երկաթ, հանքաքար, ն�յնիսկ՝ անագ), որոնց համար

մարդիկ անհանգստացել են, թե դրանք շ�տով կսպառվեն: Շատ դեպքեր�մ

վախը անհիմն է. այն տարած�մ են շահեր հետապնդող կազմակերպված

խմբերը՝ հ�յս �նենալով, որ հանր�թյանը վախեցնել�, անբարեխիղճ

լրագր�թյան և հիմնական տնտեսագիտական գիտելիքների ընդհան�ր

բացակայ�թյան շնորհիվ կարող են օգ�տներ քաղել: Եթե կա մտահոգ�թյան

առիթ, ապա խնդիրը միմիայն սպառման վտանգի տակ գտնվող ռես�րսի

նկատմամբ մասնավոր սեփական�թյան իրավ�նքների բացակայ�թյ�նն է:

Տեսնել� համար սեփական�թյան իրավ�նքների դերը ռես�րսների

սպառման կանխարգելման գործ�մ, դիտարկենք հետևյալ հարցը. երբևէ եղե՞լ

է, որ չվերականգնվող ռես�րսն իսպառ վերջանա: Այս հարցը տվել եմ

բազմաթիվ լսարանների, և ոչ ոք չի կարողացել բերել մի այդպիսի օրինակ:

Բայց մի՞թե չվերականգնվող ռես�րսները հենց այն ռես�րսները չեն, որոնք

ամենայն հավանական�թյամբ ենթակա են իսպառ վերացման: Չէ՞ որ դրանք

ամեն դեպք�մ վերականգնվող չեն: Ավելի շփոթեցնող է այն, որ բազմաթիվ

կենդանատեսակներ, որոնք վերականգնվող ռես�րս են, սպառվել են, իսպառ

վերացել: Մի՞թե սրանք այն ռես�րսները չեն, որոնց սպառ�մն ավելի քիչ

Հեղինակ՝ Դ�այթ Լի
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հավանական է: Այս թյ�րիմաց�թյ�նը կարելի է բացատրել, եթե ընդ�նենք,

որ չվերականգնվող ռես�րսները պարզապես մն�մ են իրենց տեղ�մ, չեն

տեղաշարժվ�մ, հետևաբար դրանց նկատմամբ հեշտ�թյամբ կարելի է

մասնավոր սեփական�թյան իրավ�նքներ սահմանել: Մարդիկ խնայ�մ են

այն ռես�րսները, որոնք իրենց սեփական�թյ�նն են՝ հաշվի առնելով դրանց

ապագա արժեքը: Շատ կենդանատեսակների քոչել� կամ չվել� բն�յթը թ�յլ

չի տալիս դրանք որպես մասնավոր սեփական�թյ�ն պահել, որի

պատճառով մարդիկ դրանց ապագա արժեքը հաշվի առնել� շարժառիթ

չ�նեն: Այդ է պատճառը, որ չնայած վերականգվող հատկ�թյանը՝ որոշ

կենդանատեսակներ վերացել են:

Չվերականգնվող ռես�րսների սպառման նկատմամբ վախ սերմանելը

բավականին դժվար կլիներ, եթե մարդիկ հասկանային, թե մասնավոր

սեփական�թյ�նը մեր ռես�րսների ապագա արժեքը հաշվի առնել� համար

ինչ հզոր շարժառիթ է: Բայց այստեղ պետք է դիտարկել ևս մեկ պատճառ՝

ինչ� են մարդիկ զ�ր կարծ�մ, թե ռես�րսները սպառվ�մ կամ իսպառ

վերան�մ են. դա ռես�րսների սահմանային արժեքն ընդհան�ր արժեքից

չտարբերելն է:

Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան
հողերի վերաց�մ

Երբ նոր էի սկսել դասավանդել Կոլորադոյի համալսարան�մ, ինձ

խնդրեցին գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի անհետացման

«խնդրի» թեմայով բանավեճի մասնակցել:

Չնայած իմ համոզիչ փաստարկներին (ներկաներից մի քանիսը, որոնք

նախքան բանավեճը համաձայն էին ինձ հետ, նաև բանավեճից հետո մնացին

ն�յն կարծիքին), որ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողատարածքները

պակասել են շ�կայական �ժերի ճիշտ աշխատանքի հետևանքով՝

գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի անհետացման վերաբերյալ

մտահոգ�թյ�նն այն�ամենայնիվ դեռ առկա է: Օրինակ՝ Worldwatch Institute
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կազմակերպ�թյ�նից Լեսթեր Բրա�նը ամեն տարի մի հաշվետվ�թյ�ն է

հրապարակ�մ, որ�մ կանխատես�մ է, որ սննդի պաշարները բնակչ�թյան

թվի աճին զ�գահեռ նվազել� են: Ըստ նրա՝ այս խնդիրը որոշ չափով

պայմանավորված է նրանով, որ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերը

կրճատվ�մ են՝ հօգ�տ կառ�ցապատման նպատակների:

Ճիշտ է՝ այսօր ողջ աշխարհ�մ ավելի քիչ հողատարածքներ են

օգտագործվ�մ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյամբ, քան նախկին�մ,

սակայն այդ հողատարածքների «կոր�ստը» ճգնաժամային չէ և ն�յնիսկ

մտահոգվել� առիթ չի տալիս: Հակառակը, դա լավ է: Օրինակ՝ Լեհաստան�մ

գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյամբ օգտագործվող հողատարածքները

1960-ականների վերջից 28%-ով պակասել են, մինչդեռ սննդի արտադր�թյան

ծավալները մոտ 70%-ով աճել են: Երբ ավելի քիչ հողատարածքներ են

օգտագործվ�մ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյամբ, ավելի շատ

հողատարածք կարելի է վերածել բաց տարածքների � անտառների:

Դժվար թե սրա մասին խ�ճապ տարածող ամբոխը խոսի, սակայն

Միացյալ Նահանգներ�մ անտառներն այժմ ավելի շատ են, քան 80 տարի

առաջ:(1) Երկրորդ. նախկին�մ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյամբ

օգտագործված հողատարածքներ�մ այժմ առևտրային կենտրոններ և

ճանապարհներ են կառ�ցվել, արվարձանային բնակելի թաղամասեր,

հիանալի զբոսայգիներ, գոլֆի դաշտեր և այլ շին�թյ�ններ, քանի որ

սպառողները շ�կայական գների միջոցով հաղորդել են, որ նման

կառ�ցապատ�մը նրանց համար ավելի արժեքավոր է, քան այդ

հողատարածքի վրա աճեցվող սն�նդը:

Սն�նդ, թե գոլֆ

Ինչո՞ւ են սպառողները գոլֆի դաշտերը, առևտրային կենտրոնները և

կայանատեղերը գիտակցաբար սննդից առավել գերադաս�մ: Մի՞թե սն�նդը

գոլֆից կամ կայանատեղից ավելի արժեքավոր չէ: Ընդհան�ր առմամբ, այո:

Եթե ընտր�թյ�նը կատարվի �տել� և գոլֆ չխաղալ� կամ գոլֆ խաղալ� և
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չ�տել� միջև, ն�յնիսկ ամենամոլի գոլֆ խաղացողը կնախընտրի �տելը:

Սակայն տնտեսական ընտր�թյ�նները «ամեն ինչ կամ ոչինչ» սկզբ�նքով

չեն կատարվ�մ: Հակառակը, մենք ընտր�թյ�նները կատար�մ ենք

սահմանային սկզբ�նքով և որոշ�մ ենք, թե արդյոք արժե մի տարբերակից մի

փոքր զոհաբերել, որպեսզի մյ�սից մի փոքր ավելին վայելենք: Իսկ

սահմանային սկզբ�նքով առաջնորդվել� դեպք�մ հստակ պարզ չէ, թե ինչն

է ավելի արժեքավոր՝ սն�նդը, թե գոլֆը կամ շատ այլ բաներ, առանց որոնց

ապրել հնարավոր չէ: Վճարելով գոլֆի դաշտերի համար՝ գոլֆ խաղացողները

հաղորդ�մ են, որ ևս մեկ գոլֆի դաշտը առնվազն ն�յնքան արժեքավոր է,

որքան զոհաբերված (այդ տարածք�մ չաճեցված) լրաց�ցիչ սն�նդը:

Սահմանային սկզբ�նքով առաջանորդվել� դեպք�մ գոլֆը շատ ավելի

արժեքավոր է, քան սն�նդը, եթե միլիոնավոր հեկտար հողատարածքներ

չվերանային հօգ�տ կառ�ցապատման: 1900-ական թվականներին

գյ�ղատնտես�թյան մեջ օգտագործվող ձիա�ժի մեծ մասն իսկապես

ապահով�մ էին ձիերը կամ ջորիները, և այս կենդանիներին կերակրել�

սն�նդը աճեցնել� համար անհրաժեշտ էին տասնյակ միլիոնավոր հեկտար

հողատարածքներ: Այժմ այդ կենդանիներին արդյ�նավետորեն

փոխարին�մ են բեռնատարները, տրակտորները, բերքահավաք

կոմբայնները և բենզինով աշխատող այլ գյ�ղատնտեսական մեքենաներ, և

կենդանիներին կերակրել� համար հողատարածքներ մշակել� կարիք այլևս

չկա: Ն�յն քանակի մարդկանց կերակրել� համար այժմ ավելի քիչ

հողատարածք է անհրաժեշտ նաև այն պատճառով, որ պարարտանյ�թերի,

թ�նաքիմիկատների, սերմերի որակի բարձրացման, ոռոգման

համակարգերի կատարելագործման և եղանակի կանխատես�մների

շնորհիվ հնարավոր է մեկ հեկտար�մ ավելի շատ սն�նդ աճեցնել, իսկ

բերքահավաքի, փաթեթավորման, պահ�ստավորման և բեռնափոխադրման

տեխնիկայի կատարելագործման շնորհիվ հնարավոր է ավելի շատ բերք

հասցնել սպառողներին: Եթե գյ�ղատնտես�թյան նպատակով ն�յնքան

հողատարածք մշակեինք, որքան 1900-ականներին էին մշակ�մ, և

օգտագործեինք ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ապա հնարավոր չէր լինի
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ամբողջ�թյամբ սպառել, օրինակ, սեխի առատ բերքը: Այս պայմաններ�մ

ո՞րն ավելի արժեքավոր կլիներ՝ ևս մի քանի հեկտար սեխ աճեցնե՞լը, թե՞ այդ

հողատարածքներ�մ մեկ այլ գոլֆի դաշտ կառ�ցելը:

Այժմ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողատարածքներն այնքան

շատ չեն, որքան 1900-ականներին, քանի որ արտադր�թյան ծավալների

մեծացմանը զ�գընթաց սննդի սահմանային արժեքը նոր կառ�ցվող տների,

առևտային կենտրոնների, գոլֆի դաշտերի և այլնի սահմանային արժեքի

նկատմամբ նվազ�մ է: Սպառողները հարաբերական արժեքի այս

փոփոխ�թյան մասին հաղորդ�մ են այն գն�մների միջոցով, որոնց

արդյ�նք�մ սննդի գները գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի այլ

գործած�թյան գների նկատմամբ նվազ�մ են: Սա շարժառիթ է

հանդիսան�մ, որ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողատարածքները

պակասեն, քանի դեռ հողի սահմանային արժեքը ոչ գյ�ղատնտեսական

նշանակ�թյամբ օգտագործվել� դեպք�մ ավելի մեծ է, քան

գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյամբ օգտագործվել� դեպք�մ:

Սակայն պետք չէ ակնկալել, որ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան

հողերի «ճգնաժամը» վերանալ� է: Մեծ բյ�ջեների ակնկալիք �նեցող

պետական մարմինները և հետազոտական մեծ դրամաշնորհների կամ մեծ

ս�բսիդիաների հ�յս �նեցող ոչ պետական կազմակերպ�թյ�նները

մշտապես ձգտ�մ են հանր�թյանը նոր ճգնաժամերով վախեցնել: Այդքան

հեշտ չէր լինի ճգնաժամ ստեղծել, եթե ընդհան�ր արժեքի և սահմանային

արժեքի տարբեր�թյ�նն ավելի շատ մարդիկ հասկանային:

Ամփոփիչ հարց. ինչո՞ւ են պաշտպանված սեփական�թյան

իրավ�նքները տնտեսական առաջընթաց խթան�մ: Ինչո՞ւ են ընդհան�ր

սեփական�թյան և չպաշտպանված սեփական�թյան իրավ�նքները

խոչընդոտ�մ տնտեսական առաջընթացին:

1. Gregg Easterbrook, A Moment on the Earth(New York: Viking, 1995), pp. 10-13. ↩ 
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Դ�այթ Լիի «Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերը սպառվ�մ են» հոդվածը տրամադրել է

Տնտեսագիտական կրթ�թյան հիմնադրամը` "Creative Commons Attribution 4.0" միջազգային լիցենզիայի

հիման վրա:

https://fee.org/
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