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Виробництво енергії чи
енергозбереження

Питання для роздумів. Чи можуть уряди визначати, який обсяг виробництва та
збереження енергії є доцільним і ефективним? Обґрунтуйте свою відповідь.

Фрідріх Август фон Гаєк у своїй славнозвісній статті «Використання знання в
суспільстві» (“The Use of Knowledge in Society”, American Economic Review, September
1945) висловив одну з найважливіших для економічної науки ідей. Це проста, але
далекосяжна ідея: інформація, необхідна для здійснення розумного економічного вибору,
надто розпорошена, а тому її важко зібрати та висловити будь-якій окремій особі чи
групі експертів. Гаєк підкреслив у своїй статті, що люди можуть одержувати достатньо
інформації для найефективнішого використання ресурсів лише через ринкові ціни. Той,
хто ліквідує ринкові ціни або викривлює їх, запроваджуючи з політичних міркувань
граничні ціни, систематично знищує інформацію, необхідну для запобігання розтрачанню
ресурсів.

На жаль, здається, що більшість людей не сприйнятливі до думки, висловленої
Гаєком. А серед політиків та журналістів рівень цієї несприйнятливості взагалі
зашкалює. Схоже, що серед них переважає думка, згідно з якою найкраще розв'язання
економічної проблеми — це її ігнорування.

Найактуальнішим прикладом такого світобачення є дебати у сфері енергетичної
політики про вибір між виробництвом енергії та енергозбереженням. Склався широкий
консенсус, згідно з яким рішення про належне співвідношення між виробництвом і
збереженням енергії має ухвалити Конгрес США після встановлення ним цінових
обмежень на найважливіші енергоносії «на ринкових засадах». Розгляньмо примітку
редактора часопису Business Week, опубліковану в номері від 28 травня 2001 року: «Крім
жменьки екоекстремістів, ніхто не вважає, що енергозбереження — це єдина відповідь на
енергетичну кризу. Проте мало хто вірить, що й енергозбереження взагалі не відіграє
жодної ролі. Отже, саме Конгрес протягом наступних тижнів має знайти належну
рівновагу». (Виділено мною. Мушу зазначити, що в цій примітці редактора не містилось
рекомендацій щодо запровадження контролю за рівнем цін).
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Якби політики могли чинити опір бажанню контролювати тарифи на енергоносії,
потреба непокоїтись про «знаходження рівноваги» між виробництвом і збереженням
енергії повністю відпала б. Проте, після того як політики піддались бажанню встановити
контроль над рівнем цін, ні вони самі, ні будь-хто інший не спроможний навіть уявити,
яке співвідношення між виробництвом та збереженням енергії є оптимальним.

Щоразу, коли нас непокоїть доступність енергії, розгортаються дебати про
доцільність енергозбереження порівнюючи з виробництвом енергії. Так було протягом
1970-х і на початку 1980-х років, коли країни ОПЕК запровадили експортні обмеження;
так сталось ще раз на початку поточного року, коли країни ОПЕК ввели менш
радикальні обмеження під час зумовленого політичними рішеннями дефіциту
електроенергії в Каліфорнії. Одна зі сторін твердить, що ми маємо їздити на менших
авто, активніше користуватись громадським транспортом, купувати енергоощаднішу
техніку, підвищувати якість теплоізоляції житлових і офісних будівель, підтримувати в
приміщеннях вищу температуру влітку та нижчу — взимку, або повинні впровадити ще
якусь із їхніх численних пропозицій. Протилежна сторона стверджує, що завдяки лише
енергозбереженню неможливо досягти процвітання, а тому ми повинні активніше бурити
свердловини для збільшення видобутку нафти й вугілля, будувати більше електростанцій
та активніше вводити в експлуатацію атомні електростанції.

Звичайно, розумні люди з обох сторін визнають необхідність пошуку певного
співвідношення між збереженням і виробництвом енергії. Однак усі вони наполягають на
тому, що саме їхні рекомендації з питань державної політики забезпечать досягнення
оптимального співвідношення, чи на тому, що впровадження рекомендацій протилежної
сторони зробить це співвідношення неоптимальним.

Яка ж зі сторін має слушність? Яке співвідношення між виробництвом і
збереженням енергії є найкращим? Насправді, ніхто не знає. Ніхто! Жодна людина,
жодна група експертів із Вашингтона чи іншого міста й гадки не має, скільки енергії нам
слід заощаджувати, а скільки — виробляти.

Однак ми можемо це дізнатись!
На ділі, інформація, необхідна для визначення оптимального співвідношення між

енергозбереженням і виробництвом енергії, існує — зокрема, у формі знання експертами
технічних аспектів видобування енергоносіїв, їх перетворення на енергію, придатну для
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використання, і її передання споживачам. Цією інформацією володіють десятки тисяч
людей, розкиданих по всьому світі, і небагато з них підтримують безпосередній зв'язок
один з одним. Для ухвалення раціональних рішень у сфері енергетики цю інформацію
необхідно якимось чином зібрати, оцінити й передати тим, хто зможе використати її
якнайкраще.

Не менш важливою є інформація, розпорошена ще більше, ніж знання експертів:
це думки мільйонів людей щодо своїх життєвих обставин та вподобань, щодо тих
компромісів, на які вони готові йти. Хтось може з легкістю поїхати на роботу автобусом,
а хтось живе чи працює у віддаленій місцевості, куди не курсує жоден автобус. Хтось був
би не проти пересісти на менший автомобіль, а той, хто має багато дітей чи особливі
потреби, з цим не погодиться. Хтось міг би без великих проблем працювати в умовах
ширшого діапазону температур у приміщеннях, тоді як іншим людям з певними
проблемами зі здоров'ям це принесе не просто незручності, а страждання. Дехто просто
боїться темряви й готовий чимось пожертвувати, щоб мати змогу не вимикати світло
протягом усієї ночі. Ця інформація не лише більше розкидана та розпорошена, ніж
знання експертів. Вона ще дуже суб'єктивна та її практично або зовсім неможливо чітко
виразити. Ця інформація може видатись несуттєвою, але вона не менш важлива для
ухвалення ефективних рішень у сфері енергетики, ніж наукові знання експертів.

На щастя, у нас немає потреби збирати всю цю інформацію докупи, щоб
завантажити її в комп'ютер і визначити оптимальне співвідношення між
енергозбереженням і виробництвом енергії: навіть якби всю цю інформацію вдалось
зібрати, жоден комп'ютер не зміг би її обробити, а якби й зміг, то вона б змінилась ще до
одержання результату її обробки. Єдиний спосіб передати інформацію, необхідну для
ухвалення раціональних рішень у сфері енергетики, від тих, хто її має, тим, хто має змогу
належним чином її використати, у спосіб, що забезпечує належне реагування, — це
ринкові ціни, за умови, що вони не викривлені нав'язаними політиками ціновими
обмеженнями.

Ринкові ціни дають змогу споживачам інформувати виробників та один одного про
те, наскільки вони цінують різні види використання енергії, а виробникам —
інформувати споживачів про те, скільки коштує виробництво різних видів енергії. У
відповідь споживачі зменшуватимуть обсяги енергоспоживання так, щоб звести до
мінімуму незручності для себе, якщо вони є меншими за цінність заощадженої енергії. А
виробники збільшуватимуть виробництво енергії з джерел, які приносять найбільшу
вигоду споживачам із погляду необхідних витрат, і робитимуть це доти, доки споживачі
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цінуватимуть додатково вироблену енергію більше, ніж ту цінність, якою довелось
пожертвувати, щоб її виробити. Результатом цього процесу стане гармонійне
співвідношення між виробництвом і збереженням енергії, яке враховує інтереси всіх нас.

Цінові сигнали не працюють ідеально. Навіть за відсутності цінових обмежень
можна стверджувати, що ринки не гарантують досягнення оптимального співвідношення
між енергозбереженням і виробництвом енергії. Проте рішення з питань енергетики,
ухвалені на основі інформації, взятої з ринкових цін, набагато кращі за ті рішення, що їх
політики та бюрократи ухвалюватимуть у тому інформаційному вакуумі, який вони самі
створили, запровадивши граничні рівні цін.

Підсумкове запитання. Порівняйте ефективність рішень з питань енергетики, що
їх приймають приватні особи, реагуючи на цінові сигнали, із рішеннями, що їх
ухвалюють урядовці з політичних міркувань.
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