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ენერგიის წარმოება და კონსერვაცია

შეკითხვა მოსაფიქრებლად: შეუძლიათ თუ არა მთავრობებს განსაზღვრონ
ენერგიის წარმოებისა და დაზოგვის შესაფერისი და ეფექტური მაჩვენებლები?

ახსენით.

ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოსაზრება ფ.ა.

ჰაიეკმა წარმოადგინა ცნობილ სტატიაში სათაურით „ცოდნის გამოყენება
საზოგადოებაში“ (American Economic Review, 1945 წლის სექტემბერი). ჰაიეკის
მიგნება მარტივი, მაგრამ ძლიერი იყო: გონივრული ეკონომიკური არჩევანის
გაკეთებისათვის საჭირო ინფორმაცია ზედმეტად გაფანტული და რთულად
გასაგებია, იმისათვის, რომ იგი ერთ ადამიანს ან ექსპერტთა ჯგუფს
ეკუთვნოდეს. ჰაიეკმა ხაზგასმით აღნიშნა თავის სტატიაში, რომ მხოლოდ
საბაზრო ფასების საშუალებით შეიძლება ადამიანი საკმარისად
ინფორმირებული იქნას, რათა რესურსები ყველაზე ღირებულისკენ მიმართოს.

გააუქმეთ ან შეცვალეთ საბაზრო ფასები პოლიტიკურად მოტივირებული ფასის
ზედა და ქვედა ზღვრებით და თქვენ სისტემატურად გაანადგურებთ იმ
ინფორმაციას, რომელიც ხალხს სჭირდება რესურსების ფლანგვის თავიდან
ასაცილებლად.

სამწუხაროდ, ადამიანთა უმეტესობა, როგორც ჩანს, არ იზიარებს
ჰაიეკის მოსაზრებას, განსაკუთრებით პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები.

როგორც ჩანს, გაბატონებულია მოსაზრება, რომ ეკონომიკური პრობლემის
დადგომისას, გამოსავალი უმეცრებაშია.

ამ მოსაზრების უახლესი მაგალითია დებატები ენერგეტიკის პოლიტიკის
სფეროში წარმოებისა და კონსერვაციის შესახებ. საყოველთაოდ
აღიარებულია, რომ წარმოებისა და დაზოგვის სათანადო ურთიერთკავშირის
შესახებ გადაწყვეტილებას საუკეთესოდ იღებს კონგრესი მას შემდეგ, რაც
ადგენს „ბაზარზე დაფუძნებული“ ფასების შეზღუდვას ენერგეტიკის სფეროში.

განვიხილოთ 2001 წლის 28 მაისის „Business Week“-ის სარედაქციო კომენტარი:

ავტორი: დუაიტ ლი
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„არავინ, ეკო-ექსტრემისტების გარდა, არ თვლის, რომ ენერგეტიკული
კრიზისის ერთადერთი პასუხია დაზოგვა. მაგრამ ცოტას თუ სჯერა, რომ
კონსერვაცია არავითარ როლს არ თამაშობს. კონგრესზეა დამოკიდებული
მიაღწიოს ბალანსს მომდევნო კვირების განმავლობაში.“ (ავტორის შენიშვნა:

აღსანიშნავია, რომ ფასების კონტროლი ამ რედაქციის მიერ რეკომენდებული
არ არის.)

პოლიტიკოსებს რომ შეეძლოთ, ენერგეტიკის სფეროში ფასების
კონტროლის მისწრაფებას შეეწინააღმდეგებოდნენ, მათ აღარ
დასჭირდებოდათ ენერგიის წარმოებასა და კონსერვაციას შორის „ბალანსის
შეთანხმებაზე“ ზრუნვა. მაგრამ, რადგან მათ ვერ გაუძლეს ფასების კონტოლის
ცდუნებას, არც პოლიტიკებს და არც არავის უბუნდოვანესი წარმოდგენაც კი არ
აქვთ, თუ როგორ დააბალანსონ წარმოება და კონსერვაცია.

ყოველთვის, როდესაც ვღელავთ ენერგიის ხელმისაწვდომობაზე, იწყება
დებატები კონსერვაციასა და წარმოების შესახებ. ეს 1970-იანი წლების
მიწურულს და 80-იანი წლების დასაწყისში ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა
ორგანიზაციის (OPEC) მიერ საექსპორტო შეზღუდვების საპასუხოდ მოხდა,

შემდეგ კი ისევ ამ წლის დასაწყისში OPEC-ის შედარებით ნაკლებ მკვეთრი
შემცირების და კალიფორნიაში პოლიტიკურად გამოწვეულ ელექტროენერგიის
დეფიციტის საპასუხოდ. ერთი მხარე ირწმუნება, რომ ჩვენ უფრო პატარა
ავტომობილებით უნდა ვიაროთ, მეტად ვისარგებლოთ საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით, ვიყიდოთ უფრო ენერგოეფექტური ხელსაწყოები, უკეთესად
თბოიზოლაციით აღვჭურვოთ ჩვენი სახლები და ოფისები, ზაფხულში მეტი
სიცხე, ხოლო ზამთარში მეტი სიცივე ავიტანოთ. ვარიანტების ჩამონათვალი
გრძელდება. მეორე მხარე ამტკიცებს, რომ დაზოგვით კეთილდღეობას ვერ
მივაღწევთ, ამიტომ მეტი ენერგია უნდა ვაწარმოოთ მეტი ნავთობისა და
ნახშირის მოპოვებით, მეტი ელექტრო და ატომური სადგურის მშენებლობით.

რა თქმა უნდა, დებატების ორივე მხარეს გონიერი ადამიანები
აღიარებენ, რომ აუცილებელია კონსერვაციისა და წარმოების გარკვეული
ნაზავი. მაგრამ ყველა ამტკიცებს, რომ მათი პოლიტიკის რეკომენდაციები
სწორ ნაზავს თავაზობს, ან რომ მეორე მხარის რეკომენდაცია მცდარია.
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რომელი მხარეა მართალი? როგორია წარმოებისა და კონსერვაციის
საუკეთესო კომბინაცია? პასუხია, რომ ეს არავინ იცის. არავინ! არც ერთ ცალკე
აღებულ ექსპერტს ან ექსპერტთა ჯგუფს ვაშინგტონში, ან სადმე სხვაგან არ
აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ენერგია უნდა დავზოგოთ ან
გამოვიმუშავოთ.
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მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ამის გარკვევა
მაგრამ ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია კონსერვაციასა და

წარმოებას შორის საუკეთესო ბალანსის დასადგენად არსებობს, ნაწილობრივ
ენერგორესურსების აღდგენის, ამ რესურსების გამოყენებად ენერგიად
გარდაქმნის და მომხმარებლებამდე მიტანის ტექნიკური დეტალების შესახებ
ექსპერტული ცოდნის სახით. ამ ინფორმაციას მთელს მსოფლიოში
მიმოფანტული, ათიათასობით ადამიანი ფლობს, რომელთაგან ცოტას თუ აქვს
პირდაპირი კონტაქტი ერთმანეთთან. მაინც როგორღაც, თუ გვსურს
გონივრული ენერგეტიკული გადაწყვეტილებების მიღება, აუცილებელია ამ
ყველაფრის თავმოყრა, სათანადოდ შეფასება და იმ ადამიანებისთვის
გაცნობა, ვინც მას საუკეთესოდ გამოიყენებს.

თანაბრად მნიშვნელოვან ინფორმაციას საერთო არაფერი აქვს
ექსპერტულ ცოდნასთან და კიდევ უფრო ფართოდ არის მიმოფანტული:

ინფორმაცია, რომელსაც მილიონობით ადამიანი ფლობს საკუთარი
გარემოებებისა და პრეფერენციების შესახებ, და როგორი სავაჭრო არჩევანის
გაკეთება სურთ მათ. ზოგს ადვილად შეუძლია სამსახურში ავტობუსით წასვლა,

სხვები კი ისეთ ადგილებში ცხოვრობენ ან მუშაობენ, რომელიც ძალიან
ართულებს ავტობუსით გადაადგილებას. ზოგიერთი არაა წინააღმდეგი
გადავიდეს მცირე ზომის ავტომობილზე, ხოლო სხვები, განსაკუთრებით
მზარდი ოჯახებისა და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირები ამის
წინააღმდეგი არიან. ზოგიერთი მცირე დისკომფორტს განიცდის შიდა
ტემპერატურის ცვალებადობით, ხოლო ჯანმრთელობის გარკვეული
პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის ეს უბრალო დისკომფორტზე მეტია.

ზოგიერთ ადამიანს უბრალოდ სიბნელის შიში აქვს და მზადაა სხვა რამე
დათმოს ღამით განათების შესანარჩუნებლად. ეს ინფორმაცია არა მხოლოდ
ბევრად უფრო ფრაგმენტული და გაფანტულია, ვიდრე საექსპერტო
ინფორმაცია, არამედ ასევე ძალზე სუბიექტურიც. შეუძლებელია მისი ზუსტი ან
რამენაირი ფორმულირება. ეს ინფორმაცია შეიძლება საკმაოდ მოსაწყენად
გვეჩვენოს, მაგრამ იგი ისეთივე მნიშვნელოვანია ენერგეტიკული
არჩევანისთვის, როგორც მეცნიერული ცოდნა, რომელსაც ექსპერტები
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ფლობენ.

საბედნიეროდ, მთელი ამ ინფორმაციის შეგროვება ერთ ადგილას და
შემდეგ მისი კომპიუტერული დამუშავება კონსერვაციისა და წარმოების სწორი
რაოდენობის დადგენისთვის არ არის საჭირო. მაშინაც კი, თუ ყველა
ინფორმაცია შეგროვდება, ვერც ერთი კომპიუტერი ვერ შეძლებს ყველაფრის
დამუშავებას და რომც შეძლოს ანალიზის დასრულებისას, ინფორმაცია უკვე
შეიცვლებოდა. გონივრული ენერგეტიკული გადაწყვეტილების მისაღებად
საჭირო ინფორმაციის გადაცემის ერთადერთი გზაა, რომ ინფორმაციის
მფლობელმა ადამიანებმა მიაწოდონ იგი მათ, ვისაც ინფორმაციაზე
სათანადო რეაგირება შეუძლია და მიაწოდონ ისე, რომ წაახალისონ სათანადო
რეაგირება. ეს შესაძლებელია მხოლოდ საბაზრო ფასების საშუალებით, თუ
დავუშვებთ, რომ ფასები არ არის პოლიტიკურად დაწესებული შეზღუდვებით
სახეცვლილი.

საბაზრო ფასები საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს აცნობონ
მწარმოებლებს და ერთმანეთს, თუ რამდენად აფასებენ სხვადასხვა ენერგიის
გამოყენებას, ხოლო მწარმოებლებს საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს
აცნობონ, თუ რა ღირს სხვადასხვა სახის ენერგიის მიწოდება. ამის საპასუხოდ
მომხმარებლები ენერგიის მოხმარებას ისე შეამცირებენ, რომ მინიმუმამდე
დაიყვანონ მათი დისკომფორტი, როდესაც ეს დისკომფორტი დაზოგილი
ენერგიის ღირებულებაზე ნაკლებია. მწარმოებლები იმ ენერგიის წყაროების
წარმოებას გააფართოებენ, რომლებიც მომხმარებლებისთვის ყველაზე
ღირებულია და რომელიც მისი წარმოების ხარჯებს ფარავს. ეს გაგრძელდება
მანამ, სანამ მომხმარებლები წარმოების ღირებულებაზე უფრო მეტად
აფასებენ წარმოებულ დამატებით ენერგიას. შედეგად ვიღებთ კონსერვაციისა
და წარმოების ერთობლიობას, რომელიც საუკეთესოდ აბალანსებს ყველა
ჩვენთაგანის ინტერესს.

ფასების კომუნიკაცია სრულყოფილად არ მუშაობს და ფასების
შეზღუდვის გარეშეც კი შეიძლება ითქვას, რომ ბაზრები არ იძლევა ენერგიის
დაზოგვისა და წარმოების ზუსტი რაოდენობის განსაზღვრის გარანტიას.

მაგრამ საბაზრო ფასებით მოწოდებული ინფორმაციის საპასუხოდ მიღებული
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ენერგეტიკული გადაწყვეტილებები გაცილებით უკეთესია, ვიდრე
პოლიტიკოსებისა და ბიუროკრატების მიერ ფასების შეზღუდვის დაწესებით
შექმნილ ინფორმაციულ ვაკუუმში მიღებული გადაწყვეტილებები.

დასკვნითი კითხვა: შეადარეთ კერძო პირების მიერ ფასების
სიგნალებზე საპასუხოდ მიღებული ენერგეტიკული გადაწყვეტილებების
ეფექტიანობა ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური მოსაზრებებით მიღებული
გადაწყვეტილებების ეფექტიანობას.

საავტორო უფლება დუაიტ ლის ნაშრომზე „ბაზრები და თავისუფლება“ ეკუთვნის „ეკონომიკური

განათლების ფონდს“, საერთაშორისო ლიცენზიის „Creative Commons Attribution“ 4.0 საფუძველზე.
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