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Айыл чарба жерлеринин
кыскаруусу

Ой калчоо үчүн суроо: Жеке менчик укугу менчик ээлерине ресурстарды туура
пайдаланууга жана сактоого стимул береби? Түшүндүрүп бериңиз.

Маанилүү ресурстар түгөнүп баратат деген коркуу дайыма бар. Эң көп
тынчсыздандырганы – мунай, андан кийин таштанды полигонунун жетишсиздиги
жана токойлордун кыйылышы турат. Мен кишилер жакында түгөнүп калат деп
кооптонгон нерселерди (көмүр, жез, темир кени, калай) токтобостон тизмектей
берсем болот. Көпчүлүк учурларда коркуу негизсиз, буга коомчулукту коркутуу
менен артыкчылыктарды алууга үмүттөнгөн кызыкчылык топтору, шалаакы
журналистика жана жалпы экономикалык түшүнүктүн жоктугу түрткү берет.
Тынчсыздануу орундуу болгон жерде, көйгөй дайыма коркунучта турган ресурска
жеке менчик укуктарынын жоктугунан улам келип чыгат.

Ресурстардын түгөнүшүн болтурбоодо менчик укугунун ролун көрүү үчүн
төмөнкү суроону ойлонуп көрүңүз: деги бизде кайра калыбына келбеген ресурс
түрү түгөнгөн учур болду беле? Мен бул суроону ондогон топторго бергемин
жана буга бир мисал айта алган эч кимди учурата албадым. Бирок кайра
жаралбай турган ресурстар бизде түгөнүшү мүмкүн эмеспи? Кантсе да, алар
кайра калыбына келбейт да. Баарынан да таң калычтуусу, бизде, мындай
караганда, кайра төлдөй алчу ар түрдүү жаныбарлар кырылып кетип жатат. Бул
ресурстар бизде жок болуп кетиши мүмкүн эмес эле да? Бул табышмак
калыбына келбей турган ресурстардын ошол жерде туруктуу жайгашканын,
ошондуктан аларга жеке менчик укуктарын орнотуу оңой экенин эске алуу менен
чечилет. Кишилер келечектеги наркын эске алуу менен өздөрү ээ болгон
ресурстарды сакташат. Көптөгөн жаныбарлар качып-бозуп жүргөндүктөн,
аларды жеке менчиктөө кыйын, ошондуктан адамдар алардын келечектеги
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наркын эске алууга анча кызыкпайт. Демек, кайра төлдөй ала тургандыгына
карабастан, бул жаныбарлардын айрымдары кырылып калды.

Эгерде кишилер биздин менчиктин келечектеги наркын туура баалоого
жеке менчик кандай түрткү берээрин түшүнүшсө, анда калыбына келбес
ресурстар түгөнүп баратат деп коркутуу алда канча кыйын болмок. Бирок бул
жерде дагы бир себепти эске алышыбыз керек: ресурстар түгөнүп баратат же
азайып баратат деп коркуунун бир себеби – ресурстардын маржиналдык наркын
алардын жалпы наркынан айырмалай албоочулук.

Айыл чарба жерлеринин жок болушу
Колорадо университетинде окутуучулук ишимди жаңы эле баштаганымда,

менден айыл чарба жерлеринин жоголуу "көйгөйү" боюнча талкууга катышууну
суранышты.

Айыл чарба жерлеринин кыскарышы базар механизмдеринин туура
иштешинин натыйжасы болду деп жүйөлүү далилдерди келтиргениме
карабастан (менин оюма каршы болгондор талаштан кийин деле өз оюнан
кайтышкан жок), жоголуп бараткан жерлер көйгөйү жаатында санааркоолор
улантыла берди. Мисалы, Worldwatch институтунун кызматкери Лестер Браун
жыл сайын азык-түлүк менен камсыздоо калктын санынын өсүшүнөн артта калды
деп баяндама жарыялайт; бул көйгөй анда, бир чети, иштетилчү айыл чарба
жерлеринин азаюусу менен да түшүндүрүлөт.

Дүйнө жүзүндө айыл чарба жерлеринин жалпы аянты мурункуга караганда
азайганы чын, бирок бул "жоготуу" кризис эмес, ал тургай тынчсызданууга себеп
да боло албайт. Тескерисинче, бул - жакшы кабар. Мисалы, Польшада айыл
чарбасына арналган жерлердин үлүшү 1960-жылдардын аягынан бери 28%га
кыскарды, бирок азык-түлүк өндүрүү дээрлик 70%га өстү. Дыйканчылык үчүн
азыраак жер колдонулганда, көп жерлер кайра ачык мейкиндикке жана токойго
айланышы мүмкүн.

Сиз муну ызы-чуу түшкөн топтон укпайсыз, бирок азыр АКШда 80 жыл
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мурдагыга караганда токойлуу жерлер көп.(1) Экинчиден, мурунку айыл чарба
жерлерине соода борборлору, турак-жайлар түшүп, жолдор салынган, оюн-зоок
парктары, гольф аянтчалары жана башка нерселер бар, анткени кардарлар
базардык баалар аркылуу мындай инфратүзүм азык-түлүккө караганда
баалуураак экенин билдиришкен.



4

Азык же гольф
Эмне үчүн кардарлар азыкка караганда гольф аянтчаларын, соода

борборлорун жана автоунаа токтоочу жайларды артык көрүшөт? Азык-түлүк
гольфтон же унаа токтотуучу жайдан баалуу эмеспи? Албетте, жалпы наркы
боюнча баалуу. Эгерде тамактануу менен гольфтун бирин тандаш керек болсо,
эң ынтызар гольфчу да тамактанууну тандамак. Бирок экономикалык тандоолор
мындай так кесер мүнөздө болбойт. Анын ордуна биз чечимдерди маржиналдык
принцип боюнча, бир нерсе экинчи бир нерсени бир аз көбүрөөк курмандыкка
чалууга татыктуубу же жокпу? деп чечим кабыл алабыз. Чектүү принцибине
ылайык болгондо, азык гольфтон же биз аларсыз деле жашай ала турган башка
нерселерден баалуу экени бүдөмүк болуп калат. Гольфчулар оюн акысын төлөө
аркылуу дагы бир гольф талаасы ошол жерден алына турган жана курмандыкка
чалынган азык сыяктуу эле баалуу экенин билдирип жатышат.

Маржиналдык принциптен алганда, миллиондогон гектар айдоо жерлери
иштетүү үчүн "жок болуп" кетпегенде, гольф, албетте, азык-түлүккө караганда
баалуу болмок. 1900-жылы дыйкан чарбада көбүнчө жылкы же качыр
колдонулган жана бул жаныбарларга тоют өстүрүү үчүн аянты төрт
миллиондогон гектар жер керек болгон. Жүк ташуучу автоунаалар, тракторлор,
комбайндар жана башка бензин менен кыймылга келген айыл чарба
шаймандары бул жаныбар унааларды натыйжалуу алмаштырды жана аларды
багуу үчүн зарыл гектар аянттар бош калды. Мындан тышкары, ошол эле
сандагы элди багуу үчүн азыр бир кыйла аз жер талап кылынат, анткени
семирткичтердин, пестициддердин, сугаттын, үрөндүн жана аба ырайы
божомолунун жакшыртылышы гектарына көбүрөөк азык-түлүк өстүрүүгө
мүмкүндүк берет жана түшүм жыйноо, таңгактоо, сактоо жана ташуу
ыкмаларынын жакшырышы дасторконго көбүрөөк азык келишин камсыз кылат.
Эгерде биз дагы эле 1900-жылдагыдай жерди дыйканчылыкка арнасак, азыркы
технология менен коон-дарбыздын алдында калмакпыз. Мындай шартта
бакчанын бир нече гектары ошол гектарларга курула турган гольф талаасына
салыштырмалуу канчалык баалуу болмок?
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Бизде азыр 1900-жылдагыдай айыл чарба жерлери жок, анткени азык-
түлүк өндүрүмү көбөйгөн сайын, анын маржиналдык баасы үйгө, соода
борборлоруна, гольф талааларына жана башкаларга салыштырмалуу
төмөндөйт. Кардарлар салыштырмалуу нарктагы бул өзгөрүүнү суроо-талап
аркылуу билдиришет, бул болсо азык-түлүк бааларынын айыл чарба жерлерин
башкача пайдалануу бааларына салыштырмалуу төмөндөшүнө алып келет. Бул
абал айыл чарба жерлеринин кыскарышына шыктандырат жана мындай ык жер
тилкесин айыл чарба өндүрүшүнө пайдаланууга караганда башка нукта
пайдалануунун маржиналдык наркы канчалык жогорураак болсо, ошончолук
улантыла берет.

Бирок айыл чарба жерлеринин "кризиси" оңой-олтоң эле жоюлат деп
күтпөңүз. Чоң бюджеттерге үмүттөнгөн мамлекеттик агенттиктер жана илимий
изилдөөлөрдү көбүрөөк каржылоого же чоң субсидияларга үмүттөнгөн жекече
уюмдар коомчулукту кризистер менен коркутууга ар дайым тап коюшат. Эгерде
жалпы нарк менен маржиналдык нарктын ортосундагы айырманы көбүрөөк киши
аңдачу болсо, анда кризистерди түзүү мынчалык оңой болмок эмес.

Корутунду суроо: Эмне үчүн корголгон менчик укугу экономикалык
прогресске өбөлгө түзөт? Эмне үчүн жалпы менчик жана менчик укуктарынын
жетишсиз корголушу экономикалык прогресске тоскоолдук кылат?

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

Дуайт Линин «Айыл чарба жерлеринин кыскаруусу». Бул материал «Creative Commons Attribution 4.0» эл

аралык лицензиясынын негизинде Экономикалык билим берүү фонду тарабынан тартууланды.

https://fee.org/

	(1)
	↩︎

