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Prodhimi kundrejt ruajtjes së energjisë

Pyetje për mendim: A mund të përcaktojnë qeveritë sasinë e përshtatshme dhe efiçente të

prodhimit dhe ruajtjes së energjisë? Shpjegoni.

Një nga idetë më të rëndësishme në ekonomiks u prezantua nga F. A. Hajek (F. A.

Hayek) në një artikull të famshëm me titull “The Use of Knowledge in Society” (American

Economic Review, shtator 1945). Perceptimi i Hajek ishte i thjeshtë, por i fuqishëm:

informacioni i nevojshëm për të bërë zgjedhje të arsyeshme ekonomike është shumë i

shpërndarë dhe i vështirë që të artikulohet apo ndonjëherë edhe që të zotërohet nga gjithkush

ose nga ndonjë grup ekspertësh. Hajek theksoi në artikullin e tij se vetëm përmes çmimeve të

tregut njerëzit mund të informohen mjaftueshëm për t’i drejtuar burimet drejt përdorimit të tyre

më të vlefshëm. Provoni të eliminoni çmimet e tregut ose t’i shtrembëroni ato sipas çmimeve

tavan ose dysheme të vendosura në mënyrë politike, dhe ju sistematikisht do të shkatërroni

informacionin që njerëzit kanë nevojë për të shmangur shpërdorimin e burimeve.

Për fat të keq, shumica e njerëzve duket e imunizuar nga argumenti i Hajek. Ky

imunitet është veçanërisht i fortë ndërmjet politikanëve dhe gazetarëve. Mendimi mbizotërues

duket të jetë si në rastin kur lind një problem ekonomik, zgjidhja qëndron në paditurinë.

Shembull më i fundit i kësaj pikëpamje ka të bëjë me debatin “prodhimi kundrejt

ruajtjes” mbi politikën e energjisë. Është e pranuar gjerësisht se vendimi mbi përdorimin e

duhur të prodhimit dhe ruajtjes është bërë më së miri nga Kongresi pasi ka vendosur tavane të

çmimeve “të tregut” mbi çmimet e rëndësishme të energjisë. Konsideroni një koment editorial

nga Business Week: më 28 maj 2001: “Askush, përveç një grushti eko-ekstremistësh, nuk

beson se ruajtja është përgjigjja e vetme e krizës energjitike. Por disa mendojnë se as ruajtja

nuk luan ndonjë rol. I takon Kongresit të negociojë një ekuilibër në javët në vazhdim”

(Vëmendje e shtuar. Më duhet të theksoj se kontrolli i çmimeve nuk u rekomandua në këtë

editorial.)

Nëse politikanët mund t’i rezistonin nxitjes për të kontrolluar çmimet e energjisë, nuk

do të kishte nevojë që ata të shqetësoheshin për “negocimin e një ekuilibri” ndërmjet prodhimit
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dhe ruajtjes të energjisë. Por, duke iu nënshtruar dëshirës për të kontrolluar këto çmime, as

politikanët e askush tjetër nuk mund të kenë idenë më të vogël mbi sasinë e përshtatshme të

prodhimit dhe ruajtjes.

Sa herë që shqetësohemi për disponueshmërinë e energjisë, një debat shpërthen rreth

ruajtjes apo prodhimit të energjisë. Kjo ndodhi në vitet 1970 dhe në fillim të viteve ’80, në

përgjigje të kufizimeve të eksportit të OPEC-ut dhe më pas në fillim të këtij viti, në përgjigje të

shkurtimeve më pak drastike të OPEC-ut së bashku me mungesat e energjisë elektrike të

nxitura në Kaliforni. Njëra palë argumenton se ne duhet të përdorim makina më të vogla dhe

më shumë transportin publik, të blejmë më shumë pajisje efiçente ndaj energjisë, izolim sa më

të mirë të shtëpive dhe zyrave tona dhe të mbajmë ato më të ngrohta në verë dhe të freskëta

gjatë dimrit; lista është e gjatë. Ana tjetër argumenton se ne nuk mund t’ia mohojmë vetes

begatinë, kështu që duhet të prodhojmë më shumë energji duke nxjerrë më shumë naftë,

qymyr, duke ndërtuar më shumë impiante për gjenerimin e energjisë dhe duke vënë në

funksion më shumë impiante bërthamore.

Sigurisht, në të dyja anët e debatit, njerëzit e arsyeshëm e pranojnë faktin se një

kombinim i ruajtjes dhe prodhimit është i nevojshëm. Por të gjithë insistojnë se rekomandimet

e politikave të tyre do të sjellin kombinimin e duhur, ose që rekomandimet e palës tjetër do të

sjellin kombinimin e gabuar.

Cila palë ka të drejtë? Cili është kombinimi më i mirë i prodhimit dhe ruajtjes?

Përgjigjja është se askush nuk e di. Askush. Asnjë individ ose grup ekspertësh në Uashington

D.C. apo kudo tjetër, nuk ka asnjë ide sa shumë energji duhet të prodhojmë ose të ruajmë.

Por ne mund ta gjejmë
Informacioni i nevojshëm për përcaktimin e ekuilibrit më të mirë ndërmjet ruajtjes dhe

prodhimit ekziston, pjesërisht në formën e njohurive të ekspertëve mbi hollësitë teknike të

rikuperimit të burimeve të energjisë, duke i konvertuar këto burime në energji të

shfrytëzueshme dhe duke ia transportuar atë përdoruesve. Ky informacion është në dispozicion

të dhjetëra e mijërave njerëzve në mbarë botën, disa prej të cilëve kontaktojnë drejtpërdrejt me

njëri-tjetrin. Megjithatë, në njëfarë mënyre, nëse vendimet për energjinë duhet të jenë delikate,



3

i gjithi duhet të mblidhet, duke i dhënë peshën e duhur dhe t’u komunikohet atyre që mund ta

përdorin atë më së miri.

Informacioni po aq i rëndësishëm nuk ka të bëjë aspak me njohuritë e ekspertëve dhe

është edhe më i shpërndarë: informacioni që miliona njerëz kanë rreth rrethanave dhe

preferencave të tyre dhe shkëmbimeve që janë të gatshëm për të bërë. Disa mund të udhëtojnë

lehtësisht me autobus për në punë, ndërsa disa të tjerë jetojnë ose punojnë në zona që e bën

udhëtimin me autobus tepër të vështirë. Për disa nuk do të ishte problem që të përdornin

makina të vogla, ndërsa për të tjerë me familje të mëdha dhe nevoja të veçanta kjo do të ishte e

vështirë. Disa do të vuanin mungesën e rehatisë për shkak të temperaturave të ndryshme në

ambiente të brendshme, ndërsa ata me shqetësime të caktuara shëndetësore do të kishin më

shumë probleme, sesa thjesht mungesë rehatie. Disa njerëz kanë thjesht frikë nga errësira dhe

janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë tjetër për ta mbajtur dritën natën ndezur. Ky informacion jo

vetëm që është i fragmentuar dhe i shpërndarë më shumë sesa informacioni i ekspertit, por

është edhe jashtëzakonisht subjektiv dhe i pamundur të artikulohet saktësisht, ose aspak. Ky

informacion mund të duket mjaft i zakonshëm, por është po aq thelbësor për zgjedhjet e

përshtatshme të energjisë, siç është njohuria shkencore e ekspertëve.

Për fat të mirë nuk është nevoja të mblidhet gjithë ky informacion në një vend që mund

të përpunohet përmes një kompjuteri për të përcaktuar sasinë e duhur të ruajtjes dhe të

prodhimit - edhe nëse i gjithë informacioni do të grumbullohej, asnjë kompjuter nuk do të ishte

në gjendje ta përpunonte të tërin - por edhe nëse do të ishte e mundur, në momentin e

përfundimit të përpunimit, informacioni do të ketë ndryshuar. E vetmja mënyrë që

informacioni i nevojshëm për të marrë vendime delikate për energjinë mund të komunikohet

nga ata që e kanë atë tek ata që janë në pozitë më të mirë për t’u përgjigjur në mënyrë të

përshtatshme dhe komunikuar në një mënyrë që motivon përgjigje të duhura, është nëpërmjet

çmimeve të tregut - duke supozuar se këto çmime nuk janë shtrembëruar nga tavanet

maksimale të vendosura në mënyrë politike.

Çmimet e tregut u mundësojnë konsumatorëve të informojnë prodhuesit dhe njëri-

tjetrin, se sa i vlerësojnë përdorimet e ndryshme të energjisë dhe u mundësojnë prodhuesve të

informojnë konsumatorët se sa është kostoja e sigurimit të llojeve të ndryshme të energjisë. Si

përgjigje, konsumatorët do ta përdorim më pak energjinë në mënyra që minimizojnë
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shqetësimet e tyre kur ky shqetësim është më pak se vlera e energjisë së kursyer. Dhe

prodhuesit do të zgjerojnë më tej prodhimin e burimeve energjetike që sigurojnë vlerën më të

madhe për konsumatorët për koston e kërkuar dhe do t’i zgjerojnë ato burime për sa kohë që

konsumatorët e vlerësojnë energjinë shtesë më shumë se vlerën e kërkuar për ta prodhuar atë.

Rezultati është një kombinim i ruajtjes dhe prodhimit që më së miri harmonizon interesat e të

gjithë neve.

Komunikimi i çmimeve nuk funksionon në mënyrë të përkryer dhe madje edhe pa

çmimet tavan mund të argumentohet se tregjet nuk garantojnë saktësisht sasinë e duhur të

ruajtjes dhe prodhimit të energjisë. Por vendimet për energjinë, të bëra në përgjigje të

informacionit të ofruar nga çmimet e tregut, janë shumë më të mira se ato që do të merren nga

politikanët dhe burokratët në vakumin informativ që ata krijojnë duke imponuar çmime tavan.

Pyetja përmbyllëse: Krahasoni efiçencën e vendimeve për energjinë të marra nga

individë në përgjigje të sinjaleve të çmimeve me efiçencën e vendimeve të marra nga zyrtarët

qeveritarë në përgjigje të konsideratave politike.
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