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Скорочення кількості земель
сільськогосподарського

призначення

Питання для роздумів. Чи надає приватна власність стимули до раціонального
використання та збереження ресурсів їхніми власниками? Обґрунтуйте свою відповідь.

Людство живе в постійному страху перед вичерпанням важливих ресурсів.
Найбільшу тривогу викликають проблеми виснаження ресурсів нафти, браку земель під
нові полігони для поховання відходів та вирубування деревини. Перелік ресурсів,
проблема вичерпання яких у близькому майбутньому непокоїть людей, можна
продовжити: вугілля, мідь, залізна руда та навіть олово. У більшості випадків ці страхи є
безпідставними. Вони підігріваються організованими групами інтересів, що залякують
громадськість заради отримання вигоди, недобросовісними ЗМІ, а також відсутністю
розуміння основ економіки серед широкого загалу. У випадках, де такі занепокоєння є
виправданими, проблема незмінно полягає у відсутності прав приватної власності на
ресурс, який знаходиться під загрозою зникнення.

Щоб зрозуміти значення права приватної власності для запобігання виснаженню
ресурсів, подумайте над наступним запитанням: чи траплялися коли-небудь випадки
вичерпання невідновлюваного ресурсу? Я запитував про це безліч людей, і ніхто ніколи
не зміг назвати мені такого ресурсу. Однак хіба невідновлювані ресурси — це не ті
ресурси, вичерпання яких є найімовірнішим? Зрештою, вони невідновлювані. Більше
дивує те, що людство втратило, — винищивши до повного зникнення, — немало видів
тварин, які є відновлюваними. Хіба ймовірність вичерпання цих ресурсів не мала бути
найнижчою? Розгадка криється в усвідомленні того, що невідновлювані ресурси весь час
перебувають у певному місці. Вони не знаходяться в постійному русі, тому встановити
права приватної власності на них досить легко. Люди дбайливо ставляться до ресурсів,
які їм належать, враховуючи їхню майбутню вартість. Зважаючи на мандрівний спосіб
життя багатьох тварин, володіння ними на правах приватної власності практично
неможливе, тому люди не мають достатньої мотивації брати до уваги їхню майбутню
вартість. Отже, попри їхню відновлювану природу, деякі види тварин було винищено.
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Наганяти страху щодо виснаження невідновлюваних ресурсів було б значно
складніше, якби люди розуміли здатність приватної власності мотивувати до належного
врахування майбутньої вартості наших ресурсів. Однак треба враховувати ще одну
причину помилкового побоювання вичерпання або небезпечного виснаження ресурсів
людством — нездатність відрізнити граничну вартість від загальної вартості.

Зникнення земель сільськогосподарського
призначення

Коли я тільки-но почав викладати в Університеті Колорадо, мені запропонували
взяти участь у дебатах щодо «проблеми» зникнення земель сільськогосподарського
призначення.

Всупереч моїм переконливим аргументам (дехто з присутніх, які погоджувалися зі
мною до дебатів, залишилися прихильниками моєї думки й опісля), що площі земель
сільськогосподарського призначення зменшилися внаслідок належної дії ринкових сил,
стурбованість втратою таких земель збереглася. Наприклад, згідно з останнім щорічним
звітом, який видає директор Інституту всесвітнього спостереження Лестер Браун,
очікується відставання обсягів виробництва продовольства від темпів зростання
чисельності населення. Однією з причин цієї проблеми він вважає втрату земель
сільськогосподарського призначення внаслідок її використання під забудову.

Попри те, що зараз у всьому світі площі сільськогосподарських земель і справді
зменшуються, порівнюючи з минулим, але ця «втрата» не є кризою чи навіть приводом
для занепокоєння. Натомість це — хороша новина. Наприклад, у Польщі з кінця 1960-х
років частка земель, відведених для сільськогосподарських потреб, знизилася на 28%,
проте виробництво продовольства зросло майже на 70%. Коли для ведення сільського
господарства використовується менше земель, можна збільшувати площі відкритого
простору та лісів.

Зараз площа лісистої місцевості у Сполучених Штатах є більшою, ніж вона була
80 років тому, але популяризатори «кризових» страхів вам цього не скажуть(1). По-друге,
на колишніх землях сільськогосподарського призначення сьогодні знаходяться торгові
центри та автомагістралі, приміські житлові райони, парки розваг, поля для гольфу та
інші об'єкти, оскільки споживачі повідомляли через ринкові ціни, що для них
облаштування інфраструктури має більшу цінність, ніж харчові продукти, які можна
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було виростити на цій землі.

Продовольство чи гольф
Чому споживачі охоче жертвують харчами заради полів для гольфу, торгових

центрів та автостоянок? Хіба продовольство не є ціннішим від гольфа чи автостоянки?
Звичайно, так, коли йдеться про загальну цінність. Вибираючи між харчуванням без
гольфа і грою в гольф без харчування, навіть найзавзятіший гольфіст віддав би перевагу
харчуванню. Однак економічний вибір не є безкомпромісним. Натомість ми приймаємо
рішення за граничним принципом, визначаючи, чи варто отримати трохи більше чогось
одного коштом втрати незначної кількості чогось іншого. І при такому підході той факт,
що їжа цінніша за гольф чи багато інших речей, без яких можна прожити, не є
очевидним. Здійснюючи оплату за користування полем, гольфісти сповіщають, що
додаткове поле для гольфу має для них щонайменше таку ж цінність, яку б мали
вирощені на ньому продовольчі продукти.

Коли рішення приймаються за граничним принципом, гольф, безумовно, мав би
вищу цінність, ніж продовольство, якби внаслідок забудови не було «втрачено» мільйони
гектарів земель сільськогосподарського призначення. У 1900 р. більша частина
використовуваних у фермерських господарствах кінських сил справді забезпечувалася
кіньми або мулами, а для вирощування корму цим тваринам засівали мільйони гектарів
землі. Сьогодні цих тварин та посівні площі під корми для них замінили вантажівки,
трактори, комбайни та інша ефективна сільськогосподарська техніка з бензиновими
двигунами. До того ж, зараз треба набагато менше землі, щоб прогодувати таку саму
кількість людей, оскільки застосування добрив, пестицидів, зрошення, селекції насіння та
прогнозування погоди дозволяють збільшити врожайність у розрахунку на гектар, а
вдосконалення технологій і методів збирання врожаю, пакування, зберігання та
транспортування дозволяють доставити до обіднього столу більше вирощеної продукції.
Якби на додачу до нинішніх технологій для ведення сільського господарства відводилася
така ж площа земель, як і в 1900 році, ми були б по коліна засипані кавунами. У такій
ситуації наскільки високою буде цінність кількох додаткових гектарів кавунів,
порівнюючи з додатковим полем для гольфу, яке можна було б побудувати на цій ділянці
землі?

Сьогодні ми використовуємо значно менші площі земель сільськогосподарського
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призначення, ніж у 1900 році, оскільки в міру збільшення обсягів виробництва харчових
продуктів їхня гранична вартість зменшується у порівнянні з граничною вартістю
будинків, торгових центрів, полів для гольфу тощо. Споживачі повідомляють про цю
зміну відносної цінності за допомогою попиту, що зумовлює зниження цін на харчові
продукти, як порівняти з цінами на альтернативне використання земель
сільськогосподарського призначення. Це спонукає до скорочення площ земель
сільськогосподарського призначення, яке триватиме доти, поки гранична вартість землі
при її використанні для несільськогосподарських потреб буде перевищувати її вартість
при використанні в аграрному виробництві.

Однак годі очікувати, що «криза» земель сільськогосподарського призначення
минеться. Державні установи, які сподіваються на збільшення бюджету, та приватні
організації, що розраховують на розширення фінансування наукових досліджень або
підвищення субсидій, завжди прагнуть створити штучні кризи для залякування
громадськості. Створювати такі кризи не було б так просто, якби більше людей розуміли
різницю між загальною та граничною вартістю.

Підсумкові запитання. Чому гарантовані права власності сприяють
економічному поступу? Чому спільна власність та незахищені права власності
перешкоджають економічному поступу?
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