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Էլեկտրաէներգիայի
արտադր�թյ�ն և պահպան�թյ�ն

Հարց մտորել� համար. կարո՞ղ են արդյոք պետական մարմինները որոշել,

թե էլեկտրաէներգիայի արտադր�թյան և պահպան�թյան որ քանակն է

նպատակահարմար և արդյ�նավետ: Պարզաբանե'ք:

Տնտեսագիտ�թյան ամենակարևոր եզրահանգ�մներից մեկն արել է Ֆ.

Ա. Հայեկը «Գիտելիքի կիրառ�մը հասարակ�թյան շրջան�մ» վերնագրով

հայտնի հոդված�մ (American Economic Review, սեպտեմբեր, 1945թ.): Հայեկի

եզրահանգ�մը պարզ էր, բայց խորիմաստ. հիմնավորված տնտեսական

ընտր�թյ�ն կատարել� համար անհրաժեշտ տեղեկ�թյ�նը չափազանց

ցրված է և դժվար է ձևակերպել այնպես, որ այն մեկ անձ կամ

փորձագետների խ�մբ կարողանա օգտագործել: Հայեկն իր հոդված�մ

ընդգծել է, որ մարդիկ միայն շ�կայական գների միջոցով կարող են

իրազեկվել այնքան, որ ռես�րսներն առավելագ�յն արժեք ներկայացնող

նշանակ�թյամբ օգտագործեն: Վերացրե'ք շ�կայական գները կամ

խեղաթյ�րե'ք դրանք քաղաքական նպատակներով գնի առաստաղ կամ

հատակ սահմանել� միջոցով, և դ�ք պարբերաբար կոչնչացնեք ռես�րսներ

վատնել�ց խ�սափել� համար անհրաժեշտ տեղեկ�թյ�նը:

Ցավոք, Հայեկի տեսակետը շատերն անտես�մ են: Այն հաճախ ավելի

շատ անտեսվ�մ է քաղաքական գործիչների և լրագրողների կողմից: Կարծես

թե գերակշռ�մ է այն տեսակետը, որ տնտեսական որևէ խնդրի լ�ծ�մը դրա

անտեսման մեջ է:

Այս տեսակետի ամենաթարմ օրինակը էներգետիկայի ոլորտի

քաղաքական�թյան շ�րջ բանավեճն է. արտադրե՞լ, թե՞ պահպանել

էլեկտրաէներգիան: Համարվ�մ է, որ էլեկտրաէներգիայի արտադր�թյան և

պահպան�թյան ճիշտ հարաբերակց�թյ�նը պետք է որոշի Կոնգրեսը՝

Հեղինակ՝ Դ�այթ Լի
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կարևոր էներգակիրների «շ�կայական» գների վերին շեմը սահմանել�ց

հետո: Դիտարկենք Business Week ամսագրի խմբագր�թյան 2001թ. մայիսի 28-ի

համար�մ արված մեկնաբան�թյ�նը. «Մի քանի ծայրահեղական

բնապահպանից բացի ոչ ոք չի կարծ�մ, որ էներգետիկ ճգնաժամը

հնարավոր է լ�ծել միայն էլեկտրաէներգիայի պահպան�թյան միջոցով: Բայց

ոմանք կարծ�մ են, որ էլեկտրաէներգիայի պահպան�մը ն�յնպես չի օգնի:

Օպտիմալ հարաբերակց�թյ�նը պետք է որոշի Կոնգրեսը առաջիկա

շաբաթների ընթացք�մ» (ավելաց�մ հեղինակի կողմից. պետք է նշեմ, որ այս

խմբագրական մեկնաբան�թյան մեջ գների վերահսկման վերաբերյալ

առաջարկ�թյ�ն չի ներկայացվել):

Եթե քաղաքական գործիչները չձգտեին վերահսկել էլեկտրաէներգիայի

գները, նրանք էլեկտրաէներգիայի արտադր�թյան և պահպան�թյան «ճիշտ

հարաբերակց�թյան» համար անհանգստանալ� կարիք չէին �նենա: Բայց

երբ սկսեն վերահսկել էլեկտրաէներգիայի գները, ո՛չ քաղաքական

գործիչները, ո՛չ էլ այլոք ն�յնիսկ աղոտ պատկերաց�մ չեն �նենա, թե

էլեկտրաէներգիայի արտադր�թյան և պահպան�թյան որ

հարաբերակց�թյ�նն է նպատակահարմար:

Ամեն անգամ, երբ մեզ սկս�մ է մտահոգել էլեկտրաէներգիայի

անբավարար�թյան խնդիրը, բ�ռն բանավեճ է սկսվ�մ էլեկտրաէներգիայի

արտադր�թյան և պահպան�թյան վերաբերյալ: Նման բանավեճեր տեղի են

�նցել 1970-ականներին և 1980-ականների սկզբներին՝ ի պատասխան Նավթ

արտահանող երկրների կազմակերպ�թյան (ՆԱԵԿ) արտահանման

սահմանափակ�մների և արդեն այս տարվա սկզբներին` ի պատասխան

ՆԱԵԿ-ի մատակարարման ոչ այդքան կտր�կ կրճատ�մների, որոնք

�ղեկցվ�մ էին Կալիֆորնիայի�մ քաղաքական պատճառներով

պայմանավորված էլեկտրաէներգիայի դեֆիցիտով: Մի կողմը պնդ�մ է, որ

անհրաժեշտ է երթևեկել փոքրածավալ ավտոմեքենաներով, ավելի շատ

օգտվել հասարակական տրանսպորտից, գնել ավելի էներգախնայող

կենցաղային տեխնիկա, ջերմամեկ�սացնել տները և գրասենյակային

տարածքները և ձմռանը խնայել ջեռ�ց�մը, իսկ ամռանը՝ հովաց�մը, և
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այդպես շար�նակ: Մյ�ս կողմը պնդ�մ է, որ խնայել� միջոցով հնարավոր չէ

հասնել բարեկեց�թյան, և անհրաժեշտ է ավելի շատ էլեկտրաէներգիա

արտադրել՝ ավելացնելով նավթի և ածխի արդյ�նահանման ծավալները,

կառ�ցելով և շահագործելով լրաց�ցիչ էլեկտրական և ատոմային կայաններ:

Իհարկե, բանավեճի երկ� կողմերի խոհեմ ներկայաց�ցիչներն

ընդ�ն�մ են, որ էլեկտրաէներգիայի արտադր�թյան և պահպան�թյան

որոշակի հարաբերակց�թյ�ն է անհրաժեշտ: Բայց երկ� կողմներն էլ պնդ�մ

են, որ հենց իրենց առաջարկած քաղաքական�թյ�նն է տալ� ճիշտ

հարաբերակց�թյ�նը, կամ որ մյ�ս կողմի առաջարկած

քաղաքական�թյ�նը կհանգեցնի սխալ հարաբերակց�թյան:

Ո՞վ է ճիշտ: Ո՞րն է Էլեկտրաէներգիայի արտադր�թյան և

պահպան�թյան ամենալավ հարաբերակց�թյ�նը: Պատասխանը ոչ ոք

չգիտի: Ոչ ոք: Ոչ մի անհատ և Վաշինգտոն�մ (Կոլ�մբիայի շրջան) կամ այլ�ր

գտնվող փորձագետների ոչ մի խ�մբ պատկերաց�մ չ�նի, թե ինչ

քանակ�թյամբ էլեկտրաէներգիա է անհրաժեշտ արտադրել կամ պահպանել:

Սակայն կարող ենք պարզել

Էլեկտրաէներգիայի պահպան�թյան և արտադր�թյան լավագ�յն

հարաբերակց�թյ�նը որոշել� համար անհրաժեշտ տեղեկ�թյ�ն,

այն�ամենայնիվ, գոյ�թյ�ն �նի` մասամբ էներգետիկ ռես�րսների

վերականգնման և այդ ռես�րսները օգտագործելի էլեկտրաէներգիայի

փոխակերպել� և սպառողներին փոխանցել� վերաբերյալ տեխնիկական

տվյալների մասին փորձագետների �նեցած գիտելիքի տեսքով: Այդ

տեղեկ�թյանը տիրապետ�մ են ողջ աշխարհ�մ սփռված տասնյակ

հազարավոր մարդիկ, որոնք հազիվ թե միմյանց հետ �ղիղ կապ �նենան:

Սակայն եթե էներգետիկայի խնդրի վերաբերյալ անհրաժեշտ է հիմնավորված

որոշ�մներ ընդ�նել, այդ ողջ տեղեկ�թյ�նը պետք է հավաքել, կշռադատել և

փոխանցել նրանց, որոնք կարող են առավելագ�յնս օգտագործել այն:

Հավասարապես կարևոր է նաև փորձագետների գիտելիքին չառնչվող



4

այլ տեղեկ�թյ�ն, որն առավել ցրված է. դա միլիոնավոր մարդկանց` իրենց

կենսապայմանների և նախասիր�թյ�նների մասին տեղեկ�թյ�նն է, ինչպես

նաև նրա մասին, թե ինչ զիջ�մների են նրանք պատրաստ: Ոմանց համար

հեշտ է ավտոբ�սով աշխատանքի գնալ, մինչդեռ կան մարդիկ, որոնց

բնակավայրը կամ աշխատավայրն այնպիսի տեղ�մ է, որ ավտոբ�սով

երթևեկելը մեծ բարդ�թյ�նների հետ է կապված: Ոմանք դեմ չէին լինի ավելի

փոքր ավտոմեքենաների անցնել, այնինչ մեծ ընտանիք և հատ�կ կարիքներ

�նեցողները դեմ կլինեին: Ոմանք թեթև անհարմար�թյ�ն կզգան ներքին

ջերմաստիճանների տատան�մներից, իսկ որոշակի առողջական խնդիրներ

�նեցող մարդիկ կարող են ավելի լ�րջ խնդիրներ �նենալ: Ոմանք

պարզապես վախեն�մ են մթ�թյ�նից և պատրաստ են զոհաբեր�թյ�նների

գնալ՝ գիշերը լ�յսերը միացված թողնել� համար: Այս տեղեկ�թյ�նը ոչ միայն

ավելի մասնատված և ցրված է, քան փորձագետներինը, այլ նաև խիստ

ս�բյեկտիվ է, և այն գրեթե հնարավոր չէ ճշգրիտ սահմանել: Կարող է թվալ, թե

այս տեղեկ�թյ�նն էական չէ, սակայն էլեկտրաէներգիայի խնդրի շ�րջ

որոշ�մ կայացնել� համար այն ն�յնքան կարևոր է, որքան փորձագետների

գիտական տվյալները:

Բարեբախտաբար, այս բոլոր տվյալները մեկ վայր�մ հավաքել� և

համակարգչ�մ մ�տքագրելով` էլեկտրաէներգիայի արտադր�թյան և

պահպան�թյան ճիշտ քանակը որոշել� կարիք չկա. ն�յնիսկ եթե հնարավոր

լիներ համախմբել բոլոր տվյալները, ոչ մի համակարգիչ չէր կարողանա

տվյալների նման ծավալ մշակել, իսկ եթե կարողանար, մշակման պահին

տվյալներն արդեն փոխված կլինեին: Միակ ճանապարհը, որով

էլեկտրաներգիային առնչվող խելամիտ որոշ�մներ կայացնել� համար

անհրաժեշտ տեղեկ�թյանը տիրապետողներն այն կարող են

պատասխանատ� անձանց հաղորդել այնպես, որ պատշաճ արձագանքի

շարժառիթ ստեղծվի, դա շ�կայական գների միջոցով անելն է, եթե իհարկե

այդ գները քաղաքական նկատառ�մներով արված սահմանափակ�մներով

չեն խեղաթյ�րվել:

Շ�կայական գները սպառողներին թ�յլ են տալիս միմյանց և
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արտադրողներին տեղեկացնել, թե էլեկտրաէներգիայի տարբեր

կիրառ�թյ�ններ իրենց համար ինչ արժեք �նեն, իսկ արտադրողներին թ�յլ

են տալիս սպառողներին տեղեկացնել, թե որքան արժե էլեկտրաէներգիայի

տարբեր տեսակների տրամադր�մը: Արդյ�նք�մ սպառողները կկրճատեն

էլեկտրաէներգիայի օգտագործ�մն այնպես, որ նվազեցնեն իրենց

պատճառվող անհարմար�թյ�նը, եթե այդ անհարմար�թյ�նը խնայված

էլեկտրաէներգիայից ավելի փոքր է: Իսկ արտադրողները կընդլայնեն

էլեկտրաէներգիայի այն աղբյ�րների արտադր�թյ�նը, որոնք սպառողների

համար ծախսի տեսանկյ�նից ամենաշահավետն են, և կշար�նակեն

ընդլայնել այդ աղբյ�րներն այնքան ժամանակ, քանի դեռ սպառողները

լրաց�ցիչ արտադրված էլեկտրաէներգիան արտադր�թյան համար

զոհաբերված արժեքից բարձր են գնահատ�մ: Արդյ�նք�մ ստացվ�մ է

էլեկտրաէներգիայի արտադր�թյան և պահպան�թյան այնպիսի

հարաբերակց�թյ�ն, որը շահավետ է բոլորի համար:

Գներն այնքան էլ լավ չեն փոխանց�մ տեղեկ�թյ�նը, և կարելի է պնդել,

որ ն�յնիսկ գների սահմանափակ�մների բացակայ�թյան պայմաններ�մ

շ�կաները էլեկտրաէներգիայի պահպան�թյան և արտադր�թյան ճիշտ

հարաբերակց�թյ�ն չեն երաշխավոր�մ: Սակայն շ�կայական գների

միջոցով տրամադրված տեղեկ�թյան հիման վրա կայացված որոշ�մները

շատ ավելի արդյ�նավետ են, քան քաղաքական գործիչների և

բյ�րոկրատների որոշ�մները, որոնք կայացվ�մ են նրանց կողմից

սահմանված գների սահմանափակ�մների ստեղծած տեղեկատվական

վակ��մի պայմաններ�մ:

Ամփոփիչ հարց. համեմատե՛ք գնային ազդակներին արձագանքող

անհատների՝ էլեկտրաէներգիայի հետ կապված որոշ�մների

արդյ�նավետ�թյ�նը պետական պաշտոնյաների՝ քաղաքական

նկատառ�մներով կայացրած որոշ�մների արդյ�նավետ�թյան հետ:

Դ�այթ Լիի «էլեկտրաէներգիայի արտադր�թյ�ն և պահպան�թյ�ն» հոդվածը տրամադրել է

Տնտեսագիտական կրթ�թյան հիմնադրամը` "Creative Commons Attribution 4.0" միջազգային լիցենզիայի

https://fee.org/
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հիման վրա:

https://fee.org/

