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სასოფლო-სამეურნეო მიწის
დეფიციტი ხარჯები

საკითხი მოსაფიქრებლად: კერძო საკუთრება მფლობელებს აძლევს
სტიმულს მოუარონ და შეინარჩუნონ რესურსები? განმარტეთ.

იმის შიში, რომ მნიშვნელოვანი რესურსები იწურება მუდმივია. ნავთობი
ერთ-ერთი პოპულარული საფიქრალია; ასეთივეა ნაგავსაყრელი, ისევე
როგორც ხეები. მე შემიძლია გავაგრძელო სია იმ ნედლეულისა (ნახშირი,

სპილენძი, რკინის მადნეული, თუნუქიც კი), რომელზეც ხალხი შიშობდა, რომ
მათი რესურსი მალე ამოიწურებოდა. უმეტეს შემთხვევაში შიში უსაფუძვლოა.

მას ხშირად სხვადასხვა ორგანიზებული ჯგუფების ინტერესები ამწვავებს.

ისინი იმედოვნებენ ისარგებლონ საზოგადოების დაშინებით, დაუდევარი
ჟურნალისტიკითა და ეკონომიკური განათლების ნაკლებობით. როდესაც
შეშფოთება საფუძველს არაა მოკლებული, პრობლემა ყოველთვის საფრთხის
ქვეშ დამდგარ რესურსებზე კერძო საკუთრების უფლებების ნაკლებობაშია.

რესურების გამოლევის პრევენციაში საკუთრების უფლებების როლის
უკეთ გასაგებად განვიხილოთ შემდეგი საკითხი: ოდესმე გამოგვლევია
არაგანახლებადი რესურსი? მე იგივე კითხვა ათობით აუდიტორიისთვის
დამისვამს და ვერც ერთხელ დაუსახელებიათ ერთი მაინც. მაგრამ განა
არაგანახლებადი რესურსების ამოწურვის მეტი ალბათობა არ არსებობს?

ბოლოს და ბოლოს ისინი ხომ არაგანახლებადია. უფრო თავსატეხია ის, რომ
ჩვენ ამოვწურეთ, გადაშენების პირას მივიყვანეთ ცხოველთა მთელი რიგი
სახეობები, რაც განახლებად რესურსს წარმოადგენს. განა ამ რესურსების
ამოწურვის ყველაზე ნაკლები ალბათობა არ უნდა იყოს? თავსატეხის ამოხსნა
იმის აღიარებით შეიძლება, რომ არაგანახლებადი რესურსები უძრავია; ისინი
აქეთ იქით არ დარბიან და მარტივია მათზე კერძო საკუთრების უფლებების
დაწესება. ადამიანები ზოგავენ მათ საკუთრებაში არსებულ რესურსებს

ავტორი: დუაიტ ლი
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მომავალი ღირებულების მხედველობაში მიღებით. რთულია მრავალი
ცხოველის კერძო საკუთრებაში მოქცევა მათი მიგრაციული ხასიათიდან
გამომდინარე. შესაბამისად ადამიანებს მცირე მოტივაცია აქვთ
გაითვალიწინონ მათი მომავალი ღირებულება. შესაბამისად, მიუხედავად
იმისა, რომ როგორც რესურსი განახლებადია, ზოგიერთი ეს ცხოველი
გადაშენდა.

ადამიანებს რომ კერძო საკუთრების ძალა ესმოდეთ, რომელიც
რესურსების მომავალ ღირებულებას სათანადოდ ითვალისწინებს, ბევრად
რთული იქნებოდა არაგანახლებადი რესურსების ამოწურვით ხალხის
დაშინება. აქ მინდა განვიხილო კიდევ ერთი მიზეზი, თუ რატომაა რესურსების
ამოწურვის ან სახიფათოდ შემცირების შიში მცდარი - ადამიანები ვერ
განასხვავებენ ზღვრულ ღირებულებას მთლიანი ღირებულებისგან.

სასოფლო-სამეურნეო მიწების შემცირება
ლექციების კითხვა კოლორადოს უნივერსიტეტში ახალი დაწყებული

მქონდა, როდესაც მთხოვეს მონაწილეობა მიმეღო დებატებში სასოფლო-

სამეურნეო მიწების გაქრობის „პრობლემასთან“ დაკავშირებით.

დამაჯერებელი არგუმენტების მიუხედავად (რამდენიმე დამსწრე, ვინც
დისკუსიამდე მეთანხმებოდა, მას შემდეგაც დამეთანხმა), რომ სასოფლო-

სამეურნეო მიწების შემცირება საბაზრო ძალების გამართული მუშაობის
შედეგია, დაკარგული სავარგულების გამო წუხილი მაინც გრძელდება.

მაგალითად, ლესტერ ბრაუნი „გლობალური მონიტორინგის ინსტიტუტიდან“

აქვეყნებს ყოველწლიურ ანგარიშს, რომელიც მოსახლეობის ზრდასთან ერთად
საკვების მარაგის შემცირებას პროგნოზირებს. პრობლემა მისი აზრით
ნაწილობრივ გამოწვეულია სასოფლო-სამეურნეო მიწების განაშენიანებით.

მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გლობალურად უფრო ნაკლები მიწა
გამოიყენება სოფლის მეურნეობისთვის, ეს „დანაკარგი“ არ იწვევს კრიზისს
და შეშფოთების მიზეზიც კი არ უნდა იყოს. პირიქით, ეს კარგი ამბავია.

მაგალითად, პოლონეთში სასოფლო-სამეურნეო მიწების წილი 28%-ით
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შემცირდა 1960-იანი წლების შემდეგ, მიუხედავად ამისა საკვების გამოშვება
თითქმის 70%-ით გაიზარდა. სოფლის მეურნეობისთვის ნაკლები მიწის
გამოყენებით შესაძლებელია მათი ღია სივრცეებად და ტყედ გადაქცევა.

ამას კრიზისით შეშფოთებული ხალხისგან ვერ გაიგებთ, მაგრამ
სინამდვილეში შეერთებულ შტატებში ახლა უფრო მეტი სატყეო მიწებია,

ვიდრე 80 წლის წინ.(1) მეორე, სასოფლო-სამეურნეო მიწის ადგილი სავაჭრო
ცენტრებმა და გზებმა დაიკავეს, მოხდა განაშენიანება, გაიხსნა გასართობი
პარკები, გოლფის მოედნები და სხვა მრავალი, რადგან საბაზრო ფასების
საშუალებით მომხმარებლებისგან წამოვიდა სიგნალი, რომ განაშენიანება
უფრო ღირებული იყო, ვიდრე საკვები, რომლის მოყვანაც მიწაზე შეიძლებოდა.
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საკვები თუ გოლფი?
რატომ ამჯობინებდნენ მომხმარებლები საკვების ნაცვლად გოლფის

მოედნებს, სავაჭრო ცენტრებსა და ავტოსადგომებს? განა საკვები უფრო
ღირებული არაა გოლფსა და ავტოსადგომთან შედარებით? რა თქმა უნდა -

მისი მთლიანი ღირებულებით. თუ არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ჭამასა და
გოლფზე უარის თქმას შორის, ბუნებრივია გოლფის ყველაზე თავგამოდებული
მოყვარულიც კი ჭამას აირჩევს. მაგრამ ეკონომიკური არჩევანი არ
გულისხმობს ყველაფერი ან არაფერი არჩევანს. ნაცვლად, ჩვენ ვიღებთ
ზღვრულ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ვწვყვეტთ, თუ რამდენად გვიღირს ერთის
მცირედ დათმობა სხვა რამის მეტად მისაღებად. ზღვრული მნიშვნელობით
რთულია დაადგინო, რომ საკვები უფრო ღირებულია, ვიდრე გოლფი ან ბევრი
სხვა რამ, რომლის გარეშე ცხოვრებაც შეგვიძლია. გოლფის მოყვარულები
საფასურის გადახდით გვამცნობენ, რომ კიდევ ერთი გოლფის მოედნის
მოწყობა მინიმუმ ისევე ღირებულია, როგორც ამ მიწაზე არ მოყვანილი
საკვები პროდუქტები.

ბუნებრივია ზღვრული მნიშვნელობით, გოლფი უფრო ღირებულია,

ვიდრე საკვები პროდუქტები იქნებოდა, მილიონობით ჰექტარი სავარგულები
რომ არ „დაგვეკარგა“ განაშენიანების შედეგად. 1900 წელს მიწის
დამუშავებისას გამოყენებული „ცხენის ძალა“ მართლაც ცხენის ან ჯორის
ძალა იყო. ათობით მილიონი ჰექტარი იყო საჭირო ამ ცხოველებისთვის
აუცილებელი საკვების მოსაყვანად. ბენზინზე მომუშავე სატვირთო
მანქანებმა, ტრაქტორებმა და მოსავლის აღებისთვის საჭირო სხვა სასოფლო-

სამეურნეო ტექნიკამ ეფექტურად ჩაანაცვლა ეს ცხოველები და მათ
გამოსაკვებად საჭირო ჰექტრობით მიწები. ამასთან, გაუმჯობესებული სასუქის,

პესტიციდების, ირიგაციის, თესლის და ამინდის პროგნოზის წყალობით,

ბევრად უფრო ნაკლები მიწაა საჭირო იგივე რაოდენობის ხალხის
გამოსაკვებად. ეს ასევე ერთ ჰექტარ მიწაზე მეტი პროდუქტის მოყვანის
საშუალებას იძლევა, ხოლო გაუმჯობესებული მოსავლის აღების, შეფუთვის,

შენახვისა და ტრანსპორტირების საშუალებები უზრუნველყოფს მოყვანილი
პროდუქტის მეტი წილის მოხვედრას სასადილო მაგიდებზე. დღეს რომ
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იმდენივე მიწა დავუთმოთ სოფლის-მეურნეობას, რასაც 1900 წელს
ვუთმობდით, თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით, ყელამდე ნესვის
გორებში ჩავეფლობოდით. ამ ვითარებაში, რამდენად ღირებული იქნება
ნესვის სავარგული რამდენიმე ჰექტარი გოლფის მოედანთან შედარებით,

რომელიც ამავე მიწაზე აშენდებოდა?

ჩვენ არ გვაქვს იმდენივე სასოფლო-სამეურნეო მიწები, როგორც 1900

წელს, რადგან საკვების წარმოების ზრდასთან ერთად მისი ზღვრული
ღირებულება მცირდება სახლებთან, სავაჭრო ცენტრებთან, გოლფის
მოედნებთან და სხვებთან შედარებით. მომხმარებლები ფარდობითი
ღირებულების ამ ცვლილებას ყიდვისას ავლენენ, რაც საკვები პროდუქტების
ფასის შემცირებას იწვევს, სავარგულების სხვა დანიშნულებით გამოყენების
ფასთან შედარებით. ეს იწვევს სასოფლო-სამეურნეო მიწების შემცირებას,

რომელიც გაგრძელდება მანამ, სანამ მიწის ზღვრული ღირებულება
არასასოფლო გამოყენებისას აღემატება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას.

მაგრამ არ გეგონოთ, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის „კრიზისი“

გაქრება. საჯარო უწყებები უფრო გაზრდილ ბიუჯეტს, ხოლო კერძო
ორგანიზაციები მეტ კვლევით სახსრებს ან მსხვილ სუბსიდიებს ელიან.

შესაბამისად ისინი ყოველთვის მზად არიან გამოავლინონ კრიზისი
საზოგადოების შესაშინებლად. კრიზისის შექმნა არ იქნებოდა ასეთი იოლი
ადამიანებს, რომ მეტად ესმოდეთ სხვაობა მთლიან და ზღვრულ
ღირებულებებს შორის.

დასკვნითი შეკითხვა: რატომ უწყობს ხელს დაცული საკუთრების
უფლებები ეკონომიკურ წინსვლას? რატომ აფერხებს საერთო საკუთრება და
დაუცველი საკუთრების უფლებები ეკონომიკურ წინსვლას?

1. Gregg Easterbrook, A Moment on the Earth (New York: Viking, 1995), გვ. 10-13. ↩ 

საავტორო უფლება დუაიტ ლის ნაშრომზე „სასოფლო-სამეურნეო მიწის დეფიციტი“ ეკუთვნის
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საფუძველზე.
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