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Энергия өндіру және үнемдеу

Ойландыратын сұрақ: Үкімет энергия өндірісі мен оны сақтаудың тиімді балансын

анықтай ала ма? Түсіндіріңіз.

Ф.А.Хайек «Қоғамда білімді қолдану» (American Economic Review, September

1945) атты танымал мақаласында экономикадағы маңызды түсініктердің бірі туралы

жазды. Хайектің қортындысы қарапайым болса да, мағынасы терең: ақылға қонымды

экономикалық таңдау жасауға қажетті ақпарат тым шашыраңқы орналасқан және оны

бір адам не сарапшылар тобы қолдана алатындай, қорытынды түріне келтіру өте қиын.

Хайек өзінің мақаласында тек нарықтық бағалар арқылы адамдар өз ресурстарын ең

пайдалы әрекеттерге жұмсайтындай, жеткілікті ақпарат алады деп баса айтты.

Нарықтағы бағаны жойса немесе саяси себептермен бағаға бақылау жасалса, адамдарға

тиімді шешім қабылдауға қажет ақпарат жүйелі түрде жойылады.

Өкінішке орай, адамдардың көпшілігі Хайектің айтқанымен жүрмейді. Әсіресе

саясаткерлер мен журналистер Хайектің тұжырымдарын қолдамайды. Экономикалық

мәселелер туындаған кезде оның шешімі надандықта деген көзқарас басым тәрізді.

Бұл көзқарасты көрсететін ең жаңа мысал - энергия өндіру мен оны сақтауға

байланысты пікірталастар. Өндіріс пен энергияны үнемдеудің дұрыс үйлесімі туралы

шешімді Конгресс маңызды энергия көздерінің "нарықтық" шекті бағаларын

белгілегеннен кейін дұрыс қабылданды деп танылған. Business Week журналының 2001

жылдың 28 мамырында жарияланған редакциялық түсініктемесін қарастырайық: «Эко-

экстремистердің кішкентай тобын қоспағанда, ешкім энергия дағдарысынан энергияны

сақтау арқылы шығуға болады деп есептемейді. Бірақ өте аз адам оны сақтаудың еш

әсері жоқ деп санайды. Конгресс алдағы аптада осы баланс туралы сұрақты шешуі

керек». (Ескерту: Осы редакциялық мақалада бағаны бақылау ұсынылмағанын атап

өтуіміз керек.)

Саясаткерлер энергия бағаларын бақылауға тырыспаса, энергияны "өндіру мен

сақтаудың балансын анықтауға" алаңдамаса да болар еді. Бірақ бағаларға бақылау
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орнатылғаннан кейін саясаткерлердің де, басқалардың да өндіріс пен сақтаудың орынды

мөлшерін анықтауы екіталай.

Энергияның қол жетімділігі туралы алаңдаған кезімізде сақтау мен өндіруге

қатысты пікірталастар басталады. Бұл 1970-ші және 80-ші жылдардың басында ОПЕК-

тің экспорттық шектеулеріне қатысты, кейін осы жылдың басында ОПЕК-тің өндірісті

сәл қысқартуы мен саяси себептерден туындаған Калифорниядағы электр энергиясының

жетіспеушілігіне жауап ретінде туындады. Бір топ кішкентай көлік айдап, қоғамдық

көлікті көбірек пайдалануымыз керек, энергия үнемдейтін құрылғылар сатып алып, үй

мен кеңселердің жылылығын жақсылап оқшаулап, оларды жазда жылы, ал қыста салқын

ұстауымыз қажет деген және т.с.с идеяларды жақтайды. Ал екінші топ энергияны

сақтасақ, дамымаймыз, сондықтан көбірек мұнай мен көмір өндіріп, электр станцияларын

салу және атом станцияларын іске қосу арқылы көбірек энергия өндіруге тиіспіз дейді.

Әрине, пікірталастырушы екі топтың арасында сақтау мен өндірудің теңгерімін

табу керек дейтіндер де бар. Алайда барлық тарап өздерінің саяси ұсыныстары дұрыс

немесе екінші тараптың ұсынысы толығымен дұрыс емес деп сенеді.

Кімдікі дұрыс? Өндіру мен сақтаудың теңгерімі қандай? Оның жауабын ешкім

білмейді. Ешкім! Вашингтондағы бірде-бір адам не сарапшылар тобы қанша энергия

сақтап, қаншасын өндіруіміз керектігі туралы ештеңе білмейді.



3

Оны табудың жолы бар
Бірақ сақтау мен өндірудың ең тиімді теңгерімін анықтауға қажетті ақпараттың

бір бөлігі эксперттік білім түрінде жиналады, бұлар - энергия ресурстарын қалпына

келтіру, сол ресурстарды тұтынылатын энергияға айналдыру және оны ары қарай

тұтынушыға тасымалдауға қатысты техникалық ақпараттар.Бұл ақпаратты әлемнің

түкпір-түкпірінде тұратын он мыңнан аса адам біледі, олардың аз бөлігі бір-бірімен

тікелей байланыста болады. Қалай болғанда да, энергияға қатысты тиімді шешім

қабылдау үшін барлық ақпаратты жинап, сәйкесінше өңдеп, оны дұрыс қолдана

алатындарға жіберу керек.

Эксперттік біліммен қатар, оған еш қатысы жоқ, одан да шашыраңқы орналасқан

ақпарат бар: бұл - миллиондаған адамның жағдайы мен қалауы және олар жасай алатын

мәміле туралы ақпарат. Кейбіреулер ойланбастан автобуспен жұмысқа бара алады, ал

басқалары қаланың сыртында немесе автобуспен бару өте қиын жерлерде жұмыс істейді.

Кейбіреулер кішкентай көлікке ауысуға қарсы емес, ал енді біреулерінің өсіп келе

жатқан балалары мен ерекше қажеттіліктері болуы мүмкін. Кейбіреулерге іштегі

температура кішкене ыңғайсыздық әкелуі мүмкін, ал денсаулығы сыр берген адамдарға

бұл жай ыңғайсыздық емес, көбірек зардабын тигізуі мүмкін. Кейбір адамдар

қараңғылықтан қорқады және түнде жарықты сөндірмеу үшін басқа заттарды құрбан

етуге дайын. Бұл ақпарат эксперттік ақпаратқа қарағанда бөлшектеліп, шашыраңқы

орналасқанына қоса, өте субъективті және дәл, нақты емес. Бұл ақпарат өте қарапайым

болып көрінсе де, энергия туралы дұрыс таңдау жасау үшін маңызы жағынан

эксперттердің ғылыми тұжырымынан кем емес.

Бақытымызға орай, сақтау мен өндірудің дұрыс мөлшерін анықтау үшін барлық

ақпаратты жинаудың, оны компьютер арқылы өңдеудің қажеті шамалы. Тіпті барлық

ақпарат жиналса да, ешбір компьютер мұның бәрін бірден өңдей алмайды, тіпті өңдей

алса да, ол есептеп біткенше ақпарат өзгеріп кетеді. Дұрыс энергетикалық шешім

қабылдау үшін қажет ақпаратты оның иелерінен сәйкесінше қисынды шешім қабылдай

алатын жауапты адамдарға жеткізетін жалғыз жол — саяси себептермен бұрмаланбаған

нарықтық бағалар.

Нарықтық бағалар арқылы тұтынушылар өндірушілерге және өзара әр түрлі
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энергия көздерін қаншалықты бағалайтындығы туралы хабар береді. Ал өндірушілер

тұтынушыларға әр түрлі энергия көздерін ұсынудың құны туралы хабарлайды. Осы

ақпараттың негізінде тұтынушылар өздерінің ыңғайсыздық пен үнемінің балансын

тауып, сәйкесінше энергияны пайдалануын азайтады. Өз кезегінде өндірушілер берілген

бағаға сәйкес болу үшін тұтынушыларға ең көп пайда әкелетін энергия көздерін өндіруді

көбейтеді және тұтынушылар қосымша энергияға оның өзіндік құнынан жоғары төлеуге

дайын болса, өндіріс одан әрі кеңейе түседі. Нәтижесінде барлығымыздың мүддемізді

барынша есепке алатын, сақтау мен өндірудің балансы шығады.

Баға сигналдары мінсіз емес, тіпті бағаның шектеулері болмаса да нарық

энергияны сақтау мен өндірудің нақты мөлшерін анықтауға кепілдік бермейді. Алайда

нарықтық бағалар негізінде қабылданатын энергетикалық шешімдер саясаткерлер мен

бюрократтардың баға шектеулерін қойып құратын ақпараттық вакуумдағы шешімдерінен

гөрі әлдеқайда жақсы.

Бекіту сұрағы: Баға сигналдарының негізінде жеке тұлғалар қабылдайтын

энергетикалық шешімдер тиімділігін шенеуніктердің саяси көзқарасы негізінде

қабылдайтын шешімдерінің тиімділігімен салыстырыңыз.
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