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Ауыл шаруашылығы жерлерінің
сарқылуы

Ойлануға арналған сұрақ: Жеке меншік иесіне ресурстарды күтіп ұстап, болашаққа

сақтап қоюға ынталандыруды қамтамасыз ете ме? Түсіндіріңіз.

Маңызды ресурстарды тауысатын болдық деген қорқыныш көп. Мұндайда

мұнайға қатысты уайым көп айтылады, сондай-ақ, қалдық полигондары мен орман

туралы да жиі жазылады. Адамдар таусылып қалады-ау деп уайымдаған заттардың

(көмір, мыс, темір, тіпті жез) тізімін жалғастыра беруіме де болар еді. Көбіне мұндай

қорқынышқа еш негіз жоқ. Оған халықты үрейлендіріп өз есебін түгендеуден үмітті топ

мүддесі, байбаламшыл журналистика мен жалпы бұқараның экономиканың қарапайым

қағидаларын түсінбеуі себеп болады. Расында да алаңдаушылық тудыратын жердегі

мәселе – құру қаупі төнген ресурсқа жеке меншік құқығының жоқтығы.

Ресурстардың құруының алдын алудағы меншік құқығының рөлін байқау үшін

мына сұрақты ой елегінен өткізіңіз: бұрын-соңды жаңармайтын ресурс түгесілді ме?

Мен бұл сұрақты ондаған аудиторияға қойдым, бірақ бір де бір адам қандай да бір

ресурстың атын атай алмады. Сонда түгесілу ықтималдығы жоғары ресурс деген

жаңармайтын ресурстар емес пе? Әрі-беріден соң, оны «жаңармайтын» деген аты да

білдіріп тұр. Бір түсініксіз жәйт, қазір бірнеше хайуан түрі жойылып кетуге шақ

қалыпты, ал олар жаңаратын ресурсқа жатады. Мұндай ресурстарды құртып жіберу

ықтималдығымыз аз болуы керек еді ғой? Жұмбақ шешімі мынада екен: жаңармайтын

ресурстар бір жерде жатады, олар аңдар сияқты жортып жүрмейтіндіктен, оларға жеке

меншік құқығын телу оңай. Адам өз иелігіндегі ресурстың болашақтағы құнын қаперге

ала отырып оны сақтап қояды. Аңдар тау-тас, даланы кезіп жүретіндіктен, оларды жеке

меншік ретінде иелену қиын, осы себепті адамға олардың болашақтағы құнын есте

ұстауға ынталандыру жоқ. Сондықтан жаңаруы, яғни өсіп-өнгеніне қарамастан,

хайуандардың кей түрі құрып кеткен.
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Егер адамдар ресурстардың болашақ құнын дұрыс қарастырудағы жеке меншіктің

ынталандыру беретін күшін түсінсе, жаңармайтын ресурстарды тауысатын болдық деп

қорқыныш тудыру әлдеқайда қиын болар еді. Дегенмен адамдардың ресурстарды

тауысып жатырмыз немесе біржола құрттық деген жаңсақ үрейге бой алдыруының тағы

бір себебі бар: шекті құнды жалпы құннан ажырата алмау.

Жоғалып бара жатқан ауыл шаруашылығы
алқаптары

Колорадо университетіндегі алғашқы дәріс беру жұмысымды бастағанда, егістік

аумақтарының азаюы «мәселесіне» қатысты дебатқа шақырды.

Егістік аумағының кішіреюі нарық күштерінің дұрыс жұмыс істеуінің нәтижесі

деген салмақты дәлелдеріме қарамастан (мені дебатқа дейін құптағандар саны дебаттан

кейін де өспеді), өзге мақсатқа берілген егістік жерлерге қатысты алаңдаушылық

жалғаса берді. Мысалы, Уорлдуотч институтының өкілі Лестер Браун азық-түлік

ұсынысы халық санының өсу қарқынына ілесе алмайды деген болжам жасалған жылдық

есеп оқыды, ол мәселелердің бір себебі егістіктер мен жайылымдық жерлерге құрылыс

салынуы деп біледі екен.

Әлемде қазір ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер аумағының бұрынғыдан

кішілеу екені рас, бірақ егістік пен жайылымдардан осылайша «айырылу» дағдарыс емес,

тіпті алаңдауға себеп болар нәрсе емес. Қайта, бұл – жақсы жаңалық. Мысалы,

Польшада 1960-жылдардан бері ауыл шаруашылығына арналған жер үлесі 28 пайызға

азайғанымен, алайда азық-түлік өндірісі 70 пайызға жуық өсті. Ауыл шаруашылығына

азырақ жер қолданылса, көбірек жер демалып бос тұрады және орманға айналуы мүмкін.

Дағдарыс деп дабырласқандар мұндайды ешқашан айтпайды, бірақ қазір АҚШ-та

80 жыл бұрынғы уақытпен салыстырғанда орман алқаптарының аумағы өскен.(1)

Екіншіден, тұтынушылар әлгі жерде өсірілуі ықтимал азық-түліктен гөрі даму

нысандарын құндырақ көретінін нарықтық бағалар арқылы жеткізгендіктен, ауыл

шаруашылығы жерлеріне сауда орталықтары мен тас жолдар, қала маңындағы үй

учаскелері, ойын-сауық парктері, гольф алаңқайлары салынды.
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Азық-түлік пе, әлде гольф пе?
Неліктен тұтынушылар өз еркімен азық-түлікті гольф алаңдары, сауда

орталықтары мен көлік қоятын орындар жолында құрбан етті? Гольф немесе көлік

орнынан гөрі ас-су маңыздырақ емес пе еді? Жалпы құндылық бойынша, әрине солай.

Тамақ жеп, гольф ойнамау немесе тамақ жемеу, гольф ойнаудың бірін таңда десе, ең

құмар гольф ойыншысының өзі асты таңдар еді. Бірақ экономикалық таңдаулар

барлығын немесе ешқайсысын деген таңдаулардан тұрмайды. Оның орнына, біз шешімді

шекті пайда немесе шекті шығын бойынша қабылдаймыз, бір нұсқаның кішкене ғана

көбірек болуы екіншісін құрбан етуге тұрарлық па деп шешеміз. Одан әрі ойлансақ,

азық-түлік гольф немесе біз онсыз да өмір сүре алатын өзге көп нәрселерден құндырақ

болып көрінбейді. Гольф алаңын пайдалану ақысын төлейтін ойыншы тағы бір гольф

алаңының құрбан етілген, сол жерде өсірілуі ықтимал азық-түліктей құнды екенін

білдіреді.

Шекті қағида бойынша, ауыл шаруашылығында болған миллиондаған акр жер

құрылысқа берілмегенде, гольф азық-түліктен сенімді түрде құндырақ болар еді. 1900

жылы фермаларда қолданылған ат күші расында да жылқы немесе есек күші еді,

олардың жем-шөбін дайындауға ондаған миллион акр жер керек болды. Жылқы мен есек

және оларды асырап келген жер телімдерін жүк көлігі, трактор, комбайн және

бензинмен жүретін өзге де техника алмастырды. Сонымен қатар тыңайтқыш, пестицид,

суғару жүйесі, тұқым және ауа-райы болжамының жақсаруы арқасында әр акрден

алынатын өнім саны артқандықтан және егін жинау, өнімді қаптау, сақтау және

тасымалдау тәсілдері жетілуі себепті өнімнің көбірек бөлігі тұтынушы дастарханына

бүлінбей жететіндіктен, халықтың белгілі бір санын асырауға бұрынғыдан әлдеқайда аз

жер керек. 1900 жылғы аумаққа қазір де егін ексек, қазіргі технология арқасында

қауынға батып жүре алмай қалар едік. Мұндай жағдайда тағы бірнеше акрге қауын егу

немесе сол жерге гольф алаңын салудың қайсысы құндырақ болар еді?

Қазіргі ауыл шаруашылығы жерлердің аумағы 1900 жылғы көрсеткіштен

әлдеқайда аз, себебі азық-түлік өндірісі артқандықтан, оның шекті құндылығы үй, сауда

орталығы, гольф алаңы және өзге нәрселердің шекті құндылығынан төмен болады.

Салыстырмалы құндылықтың бұлай өзгеруін тұтынушылар егістік жердің өзге
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қолданысы бағасымен салыстырғанда азық-түлік бағасын түсіретін сатып алуларымен

жеткізеді. Бұл ауылшаруашылық алқаптарының азаюына түрткі болады, яғни аталған

үрдіс жердің шекті құны ауылшаруашылық өндірісіне қарағанда ауылшаруашылық емес

мақсатта қолдануда көбірек болғанға дейін жалғаса береді.

Бірақ ауыл шаруашылық жер "дағдарысы" жоғалады деп ойламаңыз. Қомақты

бюджет алғысы келген қоғамдық агенттіктер мен зерттеуге қаражат немесе көбірек

субсидия алғысы келген жеке ұйымдар халықты қорқыту үшін үнемі түрлі дағдарыс

тауып отырады. Халықтың көбі жалпы құндылық пен шекті құндылық айырмашылығын

түсінсе, дағдарысты қолдан жасап дабыралату мұншалықты оңай болмас еді.

Қорытынды сұрақ: неге жеке меншік құқығының қорғалуы экономикалық

ілгерушілікке септеседі? Неге ортақ иелік пен жеке меншік құқығының қорғалмауы

экономикалық ілгерушілікті тежейді?
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