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Shterimi i tokës bujqësore

Pyetje nxitëse: A u ofron pronësia private stimuj pronarëve që ata të mirëmbajnë dhe ruajnë

burimet? Shpjegoni.

Frika se po na shterojnë burimet e rëndësishme është gjithmonë e pranishme. Nafta

është një gjë e preferuar për të cilën merakosemi; toka e punës është një tjetër shqetësim, e po

ashtu edhe pemët. Unë mund të vazhdoj së listuari burime (si qymyrguri, bakri, xeherorët e

hekurit, madje edhe kallaji) për të cilat njerëzit janë shqetësuar se së shpejti do të shterohen.

Në shumicën e rasteve, kjo frikë është e pabazuar - e nxitur nga ata me interesa të ngushta me

shpresë që të rrëmbejnë përfitime përmes frikësimit të publikut, gazetarëve mospërfillës dhe

mungesës së përgjithshme të njohurive bazë të ekonomisë. Kur shqetësimi është i drejtë,

problemi qëndron gjithmonë në mungesën e të drejtës së pronës private në burimin e

kërcënuar.

Për të parë rolin që luan e drejta e pronës në parandalimin e shterimit të burimeve,

merrni në konsideratë pyetjen në vijim: A na kanë munguar ndonjëherë burimet e

parinovueshme? Të njëjtën pyetje ua kam drejtuar dhjetëra audiencave të ndryshme dhe askush

nuk ka mundur të numërojë qoftë edhe një. Por a nuk janë burimet e parinovueshme ato që

kanë më shumë gjasa që të na shterohen? Në fund të fundit, ato janë burime të parinovueshme.

Por ajo që është më e ndërlikuar është se ne nuk kemi më - i kemi çuar drejt shfarosjes - një

numër të madh kafshësh, që janë të rinovueshme. A nuk janë këto burimet që do të duhej të

kishin më së paku gjasa që të na shterojnë? Ky konfuzion mund të zgjidhet duke pranuar se

burimet e parinovueshme janë të palëvizshme; ato nuk shkojnë sa në një vend në tjetrin.

Kështu që është e lehtë për të krijuar të drejtat e pronësisë private në burime të tilla. Njerëzit i

ruajnë burimet që zotërojnë duke pasur parasysh vlerën e ardhshme të burimeve të tyre. Shumë

kafshë, për shkak të natyrës së tyre endacake, janë të vështira për t’u pasur si pronë private,

dhe prandaj njerëzit nuk janë të motivuar që të marrin në konsideratë vlerën e tyre të

ardhshme. Kështu që, pavarësisht rinovueshmërisë së tyre, disa lloje kafshësh janë zhdukur.

Do të ishte mjaft e vështirë të ngjallje frikë mes njerëzve në lidhje me pakësimin e
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burimeve të parinovueshme, nëse ata do të kuptonin fuqinë e pronës së tyre private, gjë që do

t’i motivonte ata të konsideronin vlerën e ardhshme të burimeve tona. Por këtu marr në

konsideratë një arsye tjetër përse njerëzit frikësohen më kot se burimet po pakësohen ose po

shterohen - ajo është pamundësia për të dalluar vlerën marxhinale nga vlera totale.

Zhdukja e tokave bujqësore
Sapo kisha filluar punën time të parë si ligjërues në Universitetin e Kolorados, kur më

kërkuan të merrja pjesë në një debat mbi “problemin” e zhdukjes së tokave bujqësore.

Përkundër argumenteve të mia bindëse (disa nga të pranishmit që u pajtuan me mua

para fillimit të debatit mbajtën të njëjtin qëndrim edhe pas tij) se tokat bujqësore janë

zvogëluar për shkak të funksionimit të duhur të forcave të tregut, shqetësimet rreth humbjes së

tokës bujqësore vazhduan. Për shembull, Lester Braun (Lester Brown) nga Instituti

“WorldWatch” paraqet një raport vjetor që parashikon se furnizimet ushqimore do të

pakësohen me rritjen e popullsisë. Sipas tij, një pjesë e këtij problemi është për shkak të

zhdukjes së tokës, që përdoret për qëllime zhvillimore.

Ndonëse është e vërtetë se më pak toka bujqësore po përdoren sot në të gjithë botën

sesa në të kaluarën, kjo “humbje” e tokës bujqësore nuk përbën krizë dhe as arsye për

shqetësim. Përkundrazi, ky është një lajm i mirë. Për shembull, në Poloni toka e përdorur për

qëllime bujqësore ka rënë me 28% që nga fundi i viteve 1960, por prodhimi i ushqimit është

rritur gati me 70%. Kur më pak tokë përdoret për qëllime bujqësore, atëherë një pjesë e mirë e

saj mund të kthehet në hapësira të lira ose pyje.

Vështirë se kjo mund të dëgjohet nga proklamuesit e krizës, por tani ka më shumë tokë

me pyje në Shtetet e Bashkuara sesa 80 vjet më parë.(1) Së dyti, tokat bujqësore janë përdorur

për ndërtimin e qendrave tregtare dhe autostradave, e lagjeve periferike të banimit, e parqeve të

mrekullueshme dhe të fushave të golfit, pasi konsumatorët e kanë bërë të qartë përmes

çmimeve të tregut se zhvillimi është më i vlefshëm sesa ushqimi që mund të sigurohej nga

përdorimi i asaj toke.

Ushqim apo golf?



3

Përse konsumatorët me dëshirë do të sakrifikonin ushqimin për fusha golfi, qendra

tregtare dhe hapësira parkimi? A nuk është ushqimi më i vlefshëm sesa fushat e golfit apo

hapësirat e parkimit? Sigurisht që po, në vlerën totale. Nëse zgjedhja bëhet ndërmjet ushqimit

dhe pa lojën e golfit ose golfit, por pa ushqimin, atëherë edhe entuziasti më i flaktë i golfit do të

zgjidhte ushqimin. Megjithatë zgjidhjet ekonomike nuk mund të bëhen mbi parimin “gjithçka

ose asgjë”. Përkundrazi, ne marrim vendime në terma shtesë dhe vendosim nëse ia vlen të

sakrifikosh pak më shumë nga diçka tjetër për të pasur pak nga një gjë tjetër.

Dhe në terma shtesë është e paqartë nëse ushqimi është më i vlefshëm se golfi apo

shumë gjëra të tjera pa të cilat mund të jetohet. Kur të pasionuarit paguajnë për lojën e golfit

ata janë duke komunikuar se një fushë tjetër golfi është të paktën po aq e vlefshme sa ushqimi

shtesë i sakrifikuar. Në rastin e termave shtesë, golfi është sigurisht më i vlefshëm se sa do të

ishte ushqimi në qoftë se miliona hektarë toke bujqësore nuk do të “humbnin” si rezultat i

zhvillimit. Në vitet 1900 shumë kuaj dhe mushka u përdorën në bujqësi dhe për këtë ishte e

nevojshme mbjellja e dhjetëra milionë hektarëve tokë për të ushqyer këto kafshë. Kamionët,

traktorët, korrëset dhe makineritë e tjera bujqësore me lëndë djegëse i kanë zëvendësuar në

mënyrë efikase këto kafshë dhe hektarët e nevojshëm për sigurimin e ushqimit të tyre. Po

ashtu, tani nevojitet shumë më pak tokë për të ushqyer të njëjtin numër njerëzish sepse

përmirësimet e pesticideve, ujitjes, farërave dhe parashikimit të motit mundësojnë rritjen e më

shumë ushqimeve për hektar, dhe përmirësimet në korrje, paketim, ruajtje dhe transport

mundësojnë që më tepër nga ajo që kultivohet të mbërrijë në tryezën e ngrënies. Nëse do të

kultivonim të njëjtën tokë bujqësore si në vitet 1900, atëherë nën kushtet e përdorimit të

tekonologjisë moderne ne do të ishim mbytur me pjepër. Në një situatë të tillë, sa të vlefshëm

do të ishin disa hektarë shtesë tokë të mbjellë me pjepër në krahasim me një fushë tjetër golfi

që do të mund të ndërtohej në ata hektarë tokë?

Aktualisht, nuk kemi aq tokë bujqësore në dispozicion si në vitet 1900, sepse duke qenë

se prodhimi i ushqimit rritet, vlera e tij marxhinale zvogëlohet në krahasim me vlerën e

shtëpive, qendrave tregtare, fushave të golfit e kështu me radhë. Konsumatorët e komunikojnë

këtë ndryshim të vlerës relative me blerjet që sjellin uljen e çmimit të ushqimeve në krahasim

me çmimet për qëllime të tjera të përdorimit të tokës bujqësore. Kjo nxit zvogëlimin e tokës

bujqësore që vazhdon për aq kohë sa vlera marxhinale e tokës është më e madhe në përdorime
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jobujqësore, sesa në prodhime bujqësore.

Megjithatë, mos prisni që “kriza” e tokës bujqësore të zhduket. Agjencitë shtetërore që

shpresojnë për buxhete më të mëdha dhe organizatat private që shpresojnë për më shumë fonde

hulumtimi ose subvencione më të mëdha, janë gjithmonë të shqetësuara për të identifikuar

kriza për të frikësuar publikun. Krijimi i një krize nuk do të ishte aq i lehtë nëse më shumë

njerëz do të kuptonin ndryshimin në mes të vlerës totale dhe asaj marxhinale.

Pyetje përmbyllëse: Përse të drejtat e siguruara të pronësisë nxisin progres ekonomik?

Përse pronësia e përbashkët dhe mungesa e mbrojtjes së të drejtave të pronës e pengojnë

progresin ekonomik?
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