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Энергия өндүрүү жана энергияны
үнөмдөө

Ой жүгүртүү үчүн суроо: Өкмөттөр энергия өндүрүү жaна энергияны үнөмдөөнүн
ортосундагы идеалдуу балансты аныктай алабы? Түшүндүрүп бериңиз.

Экономикадагы эң маанилүү ички ойлордун бири Ф.А.Хайектин "Коомдо
билимдин колдонулушу" деген атактуу макаласында камтылган (American
Economic Review, September 1945). Хайек жөнөкөй, бирок терең идеяны айткан:
акылга сыярлык экономикалык тандоолор үчүн керектүү маалыматтар өтө эле
чачыранды жана аларды бир киши же эксперттер тобу колдоно ала тургандай
камтып туюнтуу кыйын. Хайек макаласында баса белгилегендей, кишилер
базардык баалар аркылуу гана ресурстарды эң нарктуу максаттарга багыттоо
үчүн жетиштүү маалыматка ээ боло алышат. Эгерде базардагы бааларды жок
кылсаңыз, же аларды саясий жактан таңууланган көзөмөл аркылуу
бурмаласаңыз, ошондо сиз ресурстарды текке кетирбөө үчүн кишилерге керек
болгон маалыматты системалуу түрдө жок кыласыз.

Тилекке каршы, көпчүлүк кишилерге Хайектин оюнун маңызы өтпөгөндөй
сыяктанат. Мындай ой өтпөстүк өзгөчө саясатчылар менен журналисттердин
арасында таасын байкалат. Сыягы, экономикалык көйгөй пайда болгондо, аны
түркөйлүк менен чечүү керек деген көз караш басымдуулук кылгандай.

Бул көз караштын эң акыркы мисалы - отун-кубат саясатындагы кубат
өндүрүү пайдалуубу же аны сактоо ылайыкпы? деген талаш болду. Кубат
өндүрүү менен аны сактоонун оптималдуу катышы боюнча чечимди АКШнын
Конгресси эң негизги отун-кубат булактарына "базарга негизделген" баалар
киргизилгенден кийин кабыл алары жалпыга маалым. 2001-жылдын 28-
майындагы "Business Week" журналынын редакциялык пикирин талдайлы: "Бир
ууч эко-экстремисттерден башка эч ким отун-кубат кризисинен чыгуунун жалгыз
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жолу – кубатты сактоо деп эсептебейт. Бирок кубатты сактоо эч рол ойнобойт
дегенге азганактай киши гана ишенет. Алдыдагы апталарда Конгресс тең
салмактуу чечим жөнүндө сүйлөшүү жүргүзөөрү күтүлөт". (Эскертүү: Бул
редакциялык пикирде бааны көзөмөлдөө сунушталбаганын баса белгилеп
коюшум керек.)

Эгерде саясатчылар отун-кубат баасын көзөмөлдөө ниетине каршы тура
алса, анда кубатты өндүрүү менен сактоонун ортосундагы "тең салмакты
сүйлөшүү" жөнүндө тынчсыздануунун кажети жок болмок. Бирок бул бааларды
көзөмөлдөө ниетине баш ийген соң, саясатчылардын да, башкалардын да кубат
өндүрүү менен сактоонун оптималдуу катышы жөнүндө туман чулганган
түшүнүгү болбойт.

Биз ар жолу отун-кубаттын жеткиликтүүлүгү жөнүндө тынчсызданган
сайын, кубат өндүрүү маанилүүбү же сактообу? деген талаштар дүрт этип чыга
калат. Бул 1970-жж. жана 1980-жж. башында ОПЕКтин экспорттук чектөөлөрүнө
жооп иретинде болгон, андан соң ушул жылдын башында Калифорниядагы
саясий себептер менен шартталган электр кубатынын жетишсиздигинен жана
ОПЕКтин кескин кыскартууларынан улам келип чыккан. Бир жагындагылар чакан
автоунаа айдашыбыз, коомдук унааны көбүрөөк колдонушубуз, кубат үнөмдөөчү
аспаптарды сатып алышыбыз, үйлөрүбүздүн жана кеңселерибиздин жылуулукту
сактоо түзүмүн жакшыртышыбыз керек, аларды жайында жылуураак, кышында
салкыныраак кармашыбыз керек деп, ж. б. сунушташат. Экинчи жагындагылар
сактоо менен биз жыргалчылыкты кармана албайбыз, ошондуктан мунайды
көбүрөөк өндүрүү, көбүрөөк көмүр казуу, электр кубатын өндүрүү ишканаларын
куруу жана өзөктүк ишканаларды ишке киргизүү менен көбүрөөк кубат
өндүрүшүбүз керек деп жүйөөлөрүн айтышат.

Албетте, талашуунун өйүз-бүйүзүндөгү эстүү кишилер сактоо менен
өндүрүүнүн белгилүү бир айкалышынын зарылдыгын моюнга алышат. Бирок
баары эле биздин саясий сунуштарыбыз туура айкалышка алып келет, ал эми
тигил жактын сунушу калпыс айкалышка кептейт деп баса айтышууда.

Кайсы жактыкы туура? Өндүрүү менен сактоонун мыкты айкалышы деген
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эмне? Жообу мындай: ал айкалышты эч ким билбейт. Эч ким! Эч бир киши же
Вашингтондогу адистик топ же башка эч бир топ биз канча кубатты сакташыбыз
же өндүрүшүбүз керектигинен кабардар эмес.
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Бирок биз таба алабыз
Бирок сактоо менен өндүрүүнүн мыкты тең салмактуулугун аныктоо үчүн

зарыл маалымат бар, бир чети ал - отун-кубат байлыктарын калыбына
келтирүүнүн техникалык чоо-жайы, бул байлыктарды жарактуу кубатка
айландыруу жана аны кардарларга жеткирүү боюнча адистик билим катары бар.
Бул маалымат дүйнө жүзү боюнча чачырап кеткен он миңдеген кишилерге
таандык, алардын азганактай бөлүгү гана бири-бири менен түз байланышат.
Ошого карабастан, эгерде кубат жаатындагы чечимдер жүйөөлүү болсо, анда
алардын бардыгын кандайдыр бир жолдо жыйнап, салмактап, андан ары бул
чечимдерди мыкты колдоно алчуларга маалымдап туруу зарыл.

Ошондой эле маанилүү маалыматтын адистик билимге эч кандай
тийешеси жок жана ал андан да кеңири таралган: бул - миллиондогон
кишилерде өздөрүнүн кырдаалдары жана тандаган артыкчылыктары,
көңүлдөнгөн мунасалары жөнүндөгү маалымат. Кээ бирлер үчүн жумушка
автобус менен барган ыңгайлуу, ал эми башкалары алыс жашагандыктан же
жумушу алыс болгондуктан, автобуска түшө албайт. Кээ бирөөлөр чакан
автоунааларга өтүүнү көксөшөт, башкалары үй-бүлөсү чоң жана өзгөчө
муктаждыктары бар болгондуктан, муну каалашпайт. Кээ бирөөлөр ички
температуранын кеңири чөйрөсүнөн бир аз гана ыңгайсыздык сезишет, ал эми
башкалары ден соолугуна байланыштуу, мындан өтө эле жабыркашат. Кээ бир
кишилер караңгыдан коркушат жана түнкүсүн жарык күйүп турушу үчүн башка
нерселерди курмандыкка чалууга даяр. Бул маалымат адистик маалыматка
караганда көбүрөөк бытырандыланып жана кеңири жайылып чектелбейт, ал -
өтө субъективдүү жана аны аңдатса болчу чакта деле, өтө таасын аңдатууга
мүмкүн эмес. Бул маалымат өтө жупунудай сезилиши мүмкүн, бирок адистердин
илимий билими сыяктуу эле, кубат көйгөйү боюнча туура тандоону кабыл алууда
өзөккү мааниге ээ.

Бактыга жараша, бул маалыматты бир жерге чогултуп, кубат өндүрүү
менен сактоонун туура делчү катышын табуу үчүн компүтер аркылуу эсеп
чыгаруунун зарылдыгы жок; бардык маалымат чогултулган күндө да, эч бир
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компүтер анын баарын эсептей албайт, эсептеген күндө да, бул эсеп амалынын
аягында маалымат башкача өзгөрүп кетет. Отун-кубат жаатында акылга
сыярлык чечимдерди кабыл алууга керектүү маалыматты ага эгедер кишилер
гана ошол маалыматты ылайыктуу колдонуу абалында тургандарга байланышып
жеткире алат; ал эми тийешелүү жооп берүүгө түрткү болчудай деңгээлде
маалымат жеткирүү – базар баалары аркылуу жүзөгө ашырылат; бул үчүн базар
баалары саясий жактан таңууланган чектөөлөр менен бурмаланбоого тийиш.

Базар баалары кардарлардын ар кандай кубатты канчалык баалашаарын
өндүрүүчүлөргө билдирүүсүнө жана өндүрүүчүлөрдүн ар кандай кубатты өндүрүп
берүүнүн баасы канча экенин кардарларга маалымдоосуна мүмкүндүк берет.
Буга жооп катары кардарлар, эгерде өз ыңгайсыздыгы сакталган кубаттын
наркынан аз болгон чакта, өздөрүнүн ыңгайсыздыгын кичирейтүүнү көздөп, отун-
кубатты колдонуусун азайтат. Ал эми өндүрүүчүлөр кардарларга көбүрөөк
нарктуу болгон кубат булактарын өндүрүүнү буга талап кылынган чыгымга
ылайык кеңейтет; ал эми кардарлар кошумча отун-кубатты өндүрүүгө сарпталган
заттын наркынан канчалык жогору баалап турса, өндүрүүчүлөр кубат булактарын
ошончолук кеңейте беришет. Натыйжада сактоо менен өндүрүүнүн айкалышы
пайда болот; бул айкалыш баарыбыздын кызыкчылыктарыбызга мыкты шайкеш
келет.

Бааларды маалымдап жеткирүү кынтыксыз иштебейт, ал тургай, баалар
чектелбесе деле, базарлар отун-кубатты сактоонун жана өндүрүүнүн так
көлөмүнө кепилдик бере албайт деп жүйөө айтууга болот. Бирок базардык
баалардын негизинде кабыл алынган отун-кубат чечимдери, - саясатчылардын
жана аткаминерлердин бааларга чек коюусу менен түзүлгөн маалыматтык
боштукта кабыл алынчу чечимдерге караганда, - алда канча мыктыраак.

Корутунду суроо: Баа сигналдарына байланыштуу жеке кишилер
тарабынан кабыл алынчу отун-кубат чечимдеринин натыйжалуулугун саясий
турумга байланган өкмөттүк жетекчилердин чечимдеринин натыйжалуулугу
менен салыштырыңыз.
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