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Pagrindinės sąvokos
We have always known that heedless selfinterest was bad morals; we know now that it
is bad economics.
Franklin D. Roosevelt
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Pagrindiniai klausimai
1. Kas yra išoriniai efektai?
2. Kaip privačios rinkos reaguoja į išorinius efektus? Kokie yra šių privačių sprendimų
trūkumai?
3. Kokie yra pagrindiniai būdai, kuriais viešasis sektorius mėgina spręsti išorinių efektų
problemą? Kokie yra šių alternatyvių metodų pranašumai ir trūkumai?
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Irresponsible Mountain Goats
The Far Side by Gary Larson, © 1990 Far Works.
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■ Valstybės seniai rūpinasi aplinkos politika. Valstybių veikla saugant aplinką turėjo kai
kuriuos akivaizdžius teigiamus efektus. Priėmus taršą reguliuojančius įstatymus XX a.
viduryje, oro kokybė svarbiausiose industrinėse valstybėse gerokai pagerėjo.
■ Tačiau išlieka daug problemų. Kai kuriuos miestus kankina smogas, nepaisant griežto oro
teršimo reguliavimo. 1985 m. mokslininkai atrado, kad chlorofluorokarbonai (pavyzdžiui,
naudojami dezodorantuose) lėmė skylę ozono sluoksnyje, kuris yra atmosferos dalis,
dengiantis Žemės paviršių nuo žalingos radiacijos. Tarptautinė konvencija, pasirašyta 1990
m. Monrealyje (Kanada), draudžia naudoti ozoną naikinančius chemikalus. Apie 1992 m.
buvo pasiektas tarptautinis sutarimas dėl pasaulinio atšilimo grėsmės, nulemtos anglies
dioksido bei kitų chemikalų.
■ Nors vis labiau sutariama, kad norint išsaugoti mūsų aplinką yra reikalingi valstybės
veiksmai, tų veiksmų mastas ir forma yra toliau diskutuojami. Šioje paskaitoje apžvelgsime
ekonomines valstybės rūpesčio aplinką priežastis ir pagrindines su tuo susijusias valstybės
programas bei politikos klausimus.
10.1

Išorinių efektų problema

■ Oro ir vandens teršimas yra du gerokai platesnio fenomenų rato, kurį ekonomistai
vadina išoriniais efektais, pavyzdžiai. Tai – viena iš rinkos ydų. Kai žmogus ar įmonė
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atlieka veiksmą, kuris turi poveikį kitam žmogui ar firmai, už kurį pastarasis nemoka ar jam
yra nemokama, mes sakome, kad yra išorinis efektas.
■ Išorinių efektų paveiktos rinkos lemia neefektyvų išteklių paskirstymą. Gamybos
lygiai ir išlaidos, skirtos kontroliuoti išorinį efektą, bus neteisingi. Pavyzdžiui, aptarkime
įmonę, kuri, skirdama išteklius, galėtų sumažinti teršimo lygį. Nors būtų didelė socialinė
nauda, nėra privačios paskatos įmonei išleisti pinigus šiam tikslui.
■ Kai kuriais atvejais žmogaus ar įmonės veiksmai duoda (nekompensuotą) naudą kitiems.
Jie yra vadinami teigiamais išoriniais efektais. Namo savininkas, kuris gerai prižiūri savo
turtą, puošia aplinką, sukuria teigiamą išorinį efektą. Veiksmai, kurie kitus veikia
nepalankiai, yra vadinami neigiamais išoriniais efektais.
■ Neigiamą išorinį efektą sukuriančių prekių gamybos apimtis bus per didelė. Pav. 10.1
matome įprastas paklausos ir pasiūlos kreives. Anksčiau teigėme, kad nesant išorinių efektų,
rinkos pusiausvyra Qm yra efektyvi. Paklausos kreivė atspindi žmogaus ribinę naudą dėl
papildomo prekės vieneto gamybos, o pasiūlos kreivė atspindi ribinius kaštus dėl papildomo
prekės vieneto gamybos. Abejų kreivių sankirtoje ribinė nauda lygi ribiniams kaštams.
■ Esant išoriniams efektams, veiklos pasiūlos kreivė neatspindės ribinių socialinių
kaštų, o tik ribinius privačius kaštus – tuos, kuriuos patiria tiesiogiai gamintojai. Jei plieno
gamybos padidėjimas padidina teršimo lygį, yra realūs tos plėtros kaštai, be rūdos, darbo ir
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kitų plieno gamybos kaštų. Tačiau plieno gamybos veikla nesugeba atsižvelgti į teršimo
kaštus. Todėl Pav. 10.1 taip pat matome ribinių socialinių kaštų kreivę, kuri parodo
bendruosius papildomus (privačius ir socialinius) papildomo plieno gamybos kaštus. Ši kaštų
kreivė yra aukščiau už veiklos pasiūlos kreivę.
■ Efektyvumo sąlyga reikalauja, kad ribiniai socialiniai kaštai būtų lygūs ribinei gamybos
padidėjimo naudai: gamyba turėtų būti taške Qe, – ribinių socialinių kaštų kreivės ir
paklausos kreivės sankirtoje. Efektyvus gamybos lygis yra mažesnis už rinkos
pusiausvyros lygį.
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Pav. 10.1. Perteklinė prekių, sukeliančių neigiamus išorinius poveikius, gamyba
Neigiami išoriniai efektai reiškia, kad ribiniai socialiniai kaštai viršija ribinius privačius kaštus, ir rinkos
pusiausvyroje prekės gamyba bus per didelė. Qm yra rinkos pusiausvyra, o Qe yra efektyvus gamybos lygis.

■ Svarbi išorinių efektų klasė yra dėl vadinamosios bendrų išteklių problemos. Jų
pagrindinis bruožas yra tas, kad jie susiję su ribotais ištekliais, priėjimas prie kurių nėra
apribotas.
■ Aptarkime atvejį ežero, kuriame bendrasis pagautos žuvies kiekis didėja kartu su laivų
skaičiumi, tačiau mažiau nei proporcingai, todėl pagautos žuvies kiekis vienam laivui
mažėja daugėjant laivų. Kiekvienas papildomas laivas sumažina pagavimą kitiems
laivams. Tai yra išorinis efektas.
■ Todėl ribinė socialinė papildomo laivo nauda yra mažesnė už vidutinį kiekvieno laivo
pagavimą, kaip parodyta Pav. 10.2, kadangi dalis žuvies, kurią pagauna papildomas
laivas, būtų sugauta kito laivo. Privati grąža papildomam žmogui, sprendžiančiam ar
pirkti laivą, yra paprasčiausiai vidutinė grąža (jei jau jis yra ežere, kiekvienas laivas
pagauna tą patį žuvies kiekį), kuri yra gerokai didesnė, nei ribinė socialinė grąža.
■ Tokiu būdu, nors privačios rinkos pusiausvyra sulygina vidutinę grąžą su laivo kaštais
(tarkime, kad jie pastovūs), socialiniam efektyvumui reikia, kad ribinė socialinė grąža
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būtų lygi laivo kaštams. Bendrai, kai yra išoriniai efektai, rinkos pusiausvyra nebus
efektyvi.

Pav. 10.2. Bendrų išteklių problema lemia perteklinį žuvies sugavimą
Papildomas papildomo laivo sugavimas yra mažesnis nei vidutinė gamyba, todėl bus perteklinis laivų skaičius.

Intarpas 10.1. Išoriniai džipų efektai
JAV 1985 m. tipinis vairuotojas vairavo automobilį, kuris svėrė apie 3200 svarų (1454,5 kg),
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o didžiausi automobiliai svėrė 4600 svarų (2090,9 kg).31 Šiais laikais tipinis vairuotojas
vairuoja mašiną, kuri sveria 4089 svarų (1858,6 kg) (28% daugiau), o didžiausi automobiliai
sveria iki 8500 svarų (3863,6 kg).

Pav. 10.3. Hummer H2 sveria apie 3,5 tonos.

Pagrindinė šios automobilių svorio didėjimo priežastis buvo džipų (sport utility vehicles,
SUVs) populiarėjimas. Nors iš pradžių terminas „džipas“ (SUV) buvo skirtas dideliems
automobiliams, skirtiems važinėti bekelėje (off-road driving), bet dabar jų pilna asfaltuotose
31

Visi duomenys šiame intarpe yra iš U.S. Environmental Protection Agency (2005), Light-Duty Automotive
Technology and Fuel Economy Trends: 1975-2005, Washington, DC ir U.S. Department of Transportation
(2004), Status of the Nation‘s Highways, Bridges, and Transit: Conditions and Performance, Washington, DC.
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gatvėse, retas jų kada nors važiavo bekele. 1988 m. džipai sudarė tik 6,4% automobilių
pardavimų, bet po 17 metų (2005 m.) jie sudarė apie 25% naujų automobilių pardavimų
kiekvienais metais.
Važiavimas dideliais automobiliais, tokiais kaip džipas, susijęs su 3 tipų neigiamais
išoriniais efektais:
 aplinkos išoriniai efektai. Vairavimo įnašas į globalinį atšilimą yra tiesiogiai
proporcingas organinio kuro sunaudojimui vienam nuvažiuotam kilometrui.
Tipiška lengvoji mašina nuvažiuoja apie 25 mylias galonui (11,3 litro/100 km), o
tipiškas džipas – tik 18 mylias galonui (15,7 litro/100 km). Už šiuos didesnius kaštus
aplinkai džipų vairuotojai nemoka;
 kelių dėvėjimasis. Kiekvienais metais JAV federalinė, valstijų ir vietinės vyriausybės
išleidžia 33,2 mlrd. JAV dolerių kelių taisymui. Žala keliams turi kelis šaltinius, bet
pagrindinis jų yra keleivius vežantys automobiliai, o žala yra proporcinga
automobilio svoriui. Vyriausybei džipų vairuotojai padidina kelių taisymo kaštus.
Nors jiems tenka dalis šių kaštų per degalų mokesčius (iš kurių paprastai ir taisomi
keliai), nes džipai daugiau „ryja“, nėra akivaizdu ar visose šalyse jie yra
pakankami kompensuoti papildomą žalą keliams;
 saugumo išoriniai efektai. Džipai populiarūs iš dalies ir dėl to, kad jie suteikia
saugumo jausmą, kadangi jie didesni nei kiti automobiliai kelyje. Bet šį saugumo
jausmą atsveria nesaugumas kitiems automobiliams. Vidutinio svorio automobiliui
susidūrus su džipu, mirties tikimybė yra 4 kartus didesnė, nei su panašaus svorio
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automobiliu. Tokiu būdu, džipų vairuotojai sukelia neigiamą išorinį efektą kitiems
vairuotojams, nes nekompensuoja jiems už gerokai didesnę mirties ar rimto
sužeidimo riziką.
Apibendrinimas 10.1. Išoriniai efektai
Išoriniai efektai yra kai žmogus ar įmonė užsiima veikla, kuri turi poveikį kitam žmogui ar
firmai, ir kai pastariesiems už tai nemokama ar jie nemoka.
Pasekmės:
 Perteklinė prekių, sukuriančių neigiamus išorinius efektus, gamyba;
 Nepakankama prekių, sukuriančių teigiamus išorinius efektus, pasiūla.
10.2

Privatūs išorinių efektų problemos sprendimai

■ Esant kai kurioms aplinkybėms, privačios rinkos gali spręsti išorinius efektus be
valstybės pagalbos.
10.2.1

Išorinių efektų internalizavimas
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■ Paprasčiausias būdas tai padaryti yra internalizuoti išorinį efektą, suformuojant
pakankamo dydžio ekonominį vienetą, kad dauguma bet kurio veiksmo pasekmių
įvyktų vieneto viduje.
■ Aptarkime, pavyzdžiui, bendruomenę – grupę šalia esančių namų ar butų tame pačiame
name. Gyvenimo kokybė kaimynystėje priklauso nuo to, kaip kiekvienas namų ūkis
išlaiko savo turtą. Jei kas pasodina gėles, jis sukuria teigiamą išorinį efektą; jei kas apleistų
savo namą, jis sukurtų neigiamą išorinį efektą.
■ Netgi tais atvejais, kai kiekvienai šeimai priklauso jos pačios būstas, namų ūkiai gali
kolektyviai nuspręsti, kokie veiksmai, kurie veikia juos visus – apimant išorinę namų
išvaizdą – turėtų būti atliekami kolektyviai. Jie suformuoja kooperatyvą. Be abejo, turi
būti būdai įgyvendinti kolektyvinį susitarimą. Kooperatyvo narys galėtų norėti
“zuikiauti”, nemokėdamas jo bendrų veiksmų kaštų dalies. T.y. jis galėtų atsisakyti
išlaikyti savo būstą taip, kaip buvo kolektyviai sutarta, ir tuo nepalankiai veiktų kaimyninius
būstus. Turi būti teisinė sistema, kuri užtikrina, kad susitarimo, kuriuo kaimynai mėgina
spręsti išorinių efektų, kuriuos jie vieni kitiems sukuria, problemą ir “viešųjų prekių” teikimą
grupei, būtų laikomasi.
10.2.2

Coase’o teorema
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■ Kaip buvo minėta, išoriniai efektai iškyla kai žmonės neturi sumokėti už pilnas jų veiksmų
pasekmes. Bendruose vandens telkiniuose yra per didelė žvejyba, jei žmonės neturi mokėti už
teisę žuvauti. Dažnai išorinių efektų problemą galima spręsti tinkamu nuosavybės teisių
priskyrimu. Nuosavybės teisės suteikia tam tikram žmogui teisę kontroliuoti kai kuriuos
aktyvus ir gauti mokestį už turto naudojimą.
■ Aptarkime naftos verslovių problemą. Nafta yra dažniausiai randama dideliais kiekiais po
žeme. Norint gauti priėjimą prie verslovės, viskas ko reikia, yra nusipirkti pakankamai žemės
gręžiniams gręžti ir gręžimo įrangą. Kuo daugiau naftos kas nors išgauna iš verslovės, tuo
mažiau lieka kitiems.32 Todėl bendrasis papildomas naftos kiekis, išgautas pastačius
papildomą gręžinį, t.y. ribinė socialinė nauda, yra mažesnė nei kiekis, išgautas iš papildomo
gręžinio. Pasekmėje bus per daug gręžinių.
■ To priežastis yra ta, kad nei vienas neturi nuosavybės teisių į visą naftingą plotą. Kai
naftingas plotas yra kontroliuojamas vienintelio savininko, jis turi paskatą išgręžti teisingą
gręžinių skaičių. Kadangi ekonominis efektyvumas, turint vienintelę įmonę,
kontroliuojančią visą verslovę, padidėja, bet kuri įmonė galėtų nupirkti žemę virš naftos
baseino iš jos dabartinių savininkų (už tai, kiek jie būtų gavę iš naftos pardavimo) ir
32

Yra ir kitas išorinis efektas: kai nafta yra išgaunama, papildomos naftos išpumpavimo kaštai padidėja,
kadangi sumažėja spaudimas telkinyje. Papildomi gręžiniai gali net sumažinti bendrąjį naftos kiekį, kuris gali
būti išgautas.
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padidinti pelną. Pagal šį požiūrį, nereikėtų išorinio kišimosi, norint užtikrinti efektyvios
nuosavybės teisių sistemos atsiradimą.
■ Netgi kai nuosavybės teisės bendram ištekliui nepriskirtos vieninteliam žmogui, rinka
gali rasti efektyvų būdą spręsti išorinio efekto problemą. Naftos gręžinių savininkai
dažnai susitaria apjungti gamybą, taip sumažinant tikimybę, kad bus išgręžta per daug
gręžinių.33 Žvejai, naudojantys tuos pačius plotus, taip pat gali susitarti dėl tarpusavio
apribojimų, siekiant neleisti perteklinio sugavimo.
■ Teiginys, kad kai yra išoriniai efektai šalys gali susitarti dėl taisyklių, kuriomis yra
internalizuojamas išorinis efektas ir užtikrinamas efektyvumas, yra vadinamas Coase’o
teorema.34
■ Pavyzdžiui, kai tame pačiame kambaryje yra rūkantys ir nerūkantys, jei nuostolis
nerūkantiems viršija naudą rūkantiems, nerūkantys galėtų “papirkti” (ar, kaip sako
ekonomistai, “kompensuoti”) rūkančius, kad jie nerūkytų. Arba tarkime, kad rūkantys yra
traukinio nerūkymo zonoje, ir rūkymo apribojimas (kuris gali būti laikomas nerūkančiųjų
33

Esant apjungimui, naftos ar dujų baseino valdymas yra vienose rankose, o pajamos padalinamos pagal
formulę apjungimo susitarime. Šis apjungimas yra ne tam, kad sumažintų konkurenciją (jis įvyksta netgi tarp
nedidelių naftos kompanijų, kurioms naftos kaina yra duota ir jos negali savo veiksmais jos pakeisti), tačiau
norint padidinti efektyvumą.
34
R. H. Coase (1960), “The Problem of Social Costs,” Journal of Law and Economics 3: 1-44.
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išoriniu efektu rūkantiems) sumažina jų gerovę daugiau, nei nerūkančių naudą. Tada rūkantys
galėtų susitarti “kompensuoti” nerūkantiems, kad jie leistų rūkyti.
■ Be abejo, nustatymas kas kam kompensuoja yra labai svarbus išorinio efekto
pasiskirstymo pasekmėms. Rūkantys yra akivaizdžiai turtingesni tuo atveju, kai yra
leidžiama rūkyti, nebent jiems užmokama už nerūkymą, palyginus su režimu, kuriame
rūkymas yra uždraustas, nebent jie kompensuoja nerūkantiems.
10.2.3

Teisinės sistemos naudojimas

■ Netgi kai nuosavybės teisės nėra idealiai apibrėžtos, teisinė sistema gali saugoti nuo
išorinių efektų. Teisės sistema neleidžia vienai šaliai pakenkti kitai, ir “pakenkimas” yra
interpretuojamas kaip apimantis įvairovę ekonominių kaštų kitiems. Netiesiogiai teismai
suteikia žmonėms kai kurias nuosavybės teises, tarkime, vandenyse, kuriuose jie žvejoja. Ir
tie, kuriems pakenkiama, kreipiasi į teismus, norėdami apginti tas nuosavybės teises.
■ Kai firmos Exxon tankeris Valdez išpylė naftą prie Aliaskos krantų 1989 m., tie, kurie
nukentėjo (t.y. žvejai, kurių žuvies sugavimas tapo mažesnis, turizmo kompanijos, kurių
veikla priklauso nuo vandens sporto) sėkmingai teisėsi su Exxon.
■ Daug amerikiečių manė, kad vieno iš santykinai žmogaus veiklos nepaliestų regionų
užteršimas jiems taip pat pakenkė. Jie vertino šių natūralių išteklių egzistavimą, netgi jei
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jie ne iš karto naudojosi nauda važiuodami į Aliaską, todėl Valdez naftos išsiliejimas
jiems taip pat turėjo išorinį efektą. Teismai pripažino šias egzistavimo vertes ir Valdez
atveju Aliaskos valstija, veikdama kaip nukentėjusiųjų patikėtinis, surinko virš milijardo
dolerių kompensaciją.
■ Kad sumažintų neapibrėžtumą dėl šių dažnai netobulai apibrėžtų nuosavybės teisių,
valstybės mėgino jas patikslinti ir tiksliau apibrėžti nuostolių pobūdį ir sumas, kurias
galima reikalauti kompensuoti. Tokiu būdu, gana neseniai teisė pripažino egzistavimo
verčių svarbą; valstybė, kaip šalies natūralių išteklių “patikėtinis”, turi teisę paduoti į teismą
už nuostolius.
Apibendrinimas 10.2. Privatūs išorinių efektų sprendimai
Internalizuoti išorinį efektą;
Priskirti nuosavybės teisę (Coase’o teorema);
Panaudoti teisinę sistemą.
10.2.4

Privačių sprendimų nesėkmės

■ Jei argumentai, teigiantys, kad privačios rinkos gali internalizuoti išorinius efektus,
yra teisingi, ar yra bet koks poreikis valstybės kišimuisi, kitas, nei nustatyti aiškias
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nuosavybės teises? Ir jei šie argumentai yra teisingi, kodėl bendradarbiavimo susitarimais
nebuvo išspręsta tiek daug išorinių efektų?
■ Yra kelios priežastys kodėl yra reikalingas valstybės kišimasis. Pirma susijusi su
viešosios prekės problema, aptarta 8 paskaitoje. Daug (bet toli gražu ne visi) išorinių
efektų apima viešųjų prekių, tokių kaip švarus oras ar švarus vanduo, teikimą, t.y. gali
būti labai brangu ką nors atskirti nuo naudos gavimo iš šios prekės. Jei nerūkantys susitaria
kompensuoti rūkantiems už nerūkymą, apsimoka bet kuriam nerūkančiam teigti, kad
jis yra beveik abejingas ar leisti kitiems rūkyti. Jis mėgins būti zuikis, kai kiti nerūkantys
dės pastangas paskatinti rūkančius nerūkyti.
■ Problemą kaip savanoriškai pasiekti efektyvų sprendimą pagilina netobulos
informacijos buvimas. Rūkantys mėgins įtikinti nerūkančius, kad jie reikalauja didelės
kompensacijos, norint paskatinti juos nerūkyti. Bet kurioje tokioje derybų situacijoje, viena
šalis gali rizikuoti galimybe nepasiekti abipusiai naudingo susitarimo, kad gautų
daugiau iš derybų.
■ Problemos gali iškilti netgi tais atvejais kai rinkos yra sutvarkytos gerai. Aptarkime
naftos verslovės, žemė virš kurios priklauso keliems subjektams, problemą. Efektyvumas gali
būti padidintas sutelkiant visą žemę naftos verslovėje į vienintelį valdymo ir kontrolės
organą. Tačiau, jei visi, išskyrus vieną, apsijungia, paskutiniam savininkui gali
neapsimokėti prisijungti. Jis žino, kad apsijungusio vieneto gamyba bus sumažinta, o tai
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leis jam padidinti jo paties gamybą. Jis prisijungs tik jei gaus daugiau nei proporcingą
pajamų dalį.
■ Tačiau kiekvienas mažas savininkas gali manyti, kad jis gali laimėti, siekdamas būti
paskutinis prisijungiantis prie apjungimo susitarimo (ar parsiduoti didelei įmonei,
mėginančiai nupirkti visus nedidelius savininkus). Todėl valstybės mano, kad būtina išleisti
įstatymus, kurie reikalauja apsijungti.
■ Kita priežastis valstybei kištis susijusi su transakcijų kaštais. Žmonių subūrimo kartu,
kad savanoriškai internalizuotų išorinius efektus, kaštai yra reikšmingi. Tokių
organizavimo paslaugų teikimas pats yra viešoji prekė. Pati valdžia gali būti laikoma
mechanizmu, kurį sukūrė žmonės, kad sumažintų gerovės nuostolius dėl išorinių efektų.
■ Transakcijų kaštai yra pagrindinė kliūtis sprendžiant išorinių efektų problemą
juridinio proceso pagalba. Daugelio išorinių efektų atveju nuostoliai gali būti per maži,
kad apsimokėtų teistis. Kadangi tie, kurie sukuria išorinius efektus, žino, kad teisimasis
yra brangus, jie gali būti linkę sukelti išorinius efektus tik iki taško, kur nukentėjusiai
šaliai apsimoka paduoti į teismą, ir tai lemia žymius neefektyvumus.
■ Vienas būdas iš dalies tai spręsti yra išorinio efekto sukėlėjui nustatyti kelis kartus
didesnę už įvertintus nuostolius baudos sumą. Tačiau tai sukelia priešingą, nepateisinamų
ieškinių pavojų, ir tada atsakovai privačiai susitars, kad išvengtų didelių bylinėjimosi kaštų.
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■ Netikrumas dėl nuostolio masto dažnai pagilina transakcijų kaštų problemą, taip pat
yra tam tikras neapibrėžtumas dėl daugumos ieškinių pasekmių. Jei teisimosi kaštai yra
dideli, neapibrėžtumas yra kitas atgrasantis veiksnys žmonėms, galvojantiems ar
naudoti teismų sistemą sprendžiant išorinių efektų problemą.
■ Dideli teisimosi kaštai ir neapibrėžtos teisimosi proceso pasekmės lemia, kad faktiškai yra
skirtinga galimybė naudotis teisinėmis priemonėmis – neturtingi žmonės gali negalėti ar
nenorėti prisiimti bylinėjimosi rizikų.
■ Ši situacija prieštarauja įprastam mūsų teisingumo demokratijoje suvokimui. Kadangi
teisinė sistema ir kiti privatūs būdai spręsti išorinių efektų problemą taip dažnai blogai
ir neteisingai veikia, dažnėja viešųjų priemonių naudojimas.
Apibendrinimas 10.3. Privačių išorinių efektų problemų sprendimų trūkumai
Viešosios prekės (ir susijusi “zuikio”) problema;
Pagilinta netobulos informacijos problemos
 Kiek žmogui kompensuoti už išorinį efektą?
 Paskata neatskleisti tiesos
Transakcijų kaštai
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Papildomos teisimosi problemos
 Netikrumas dėl pasekmių
 Skirtingos galimybės naudoti teisinę sistemą
10.3

Viešojo sektoriaus sprendimai išoriniams efektams

■ Viešojo sektoriaus sprendimai aplinkos išoriniams efektams skirstomi į dvi plačias
grupes: rinka besiremiantys sprendimai ir tiesioginis reguliavimas.
■ Rinka besiremiantys sprendimai mėgina paveikti paskatas, siekiant užtikrinti
ekonomiškai efektyvias pasekmes. Pavyzdžiui, gali būti naudojamos baudos už teršimą, kad
firmos susidurtų su tikrais jų veiksmų socialiniais kaštais, taip sumažinant jų paskatas teršti.
Priešingai, valstybė dažnai naudoja tiesioginį reguliavimą, kad ribotų išorinius efektus,
kaip privalomų išmetimo standartų automobiliams atveju.
■ Prieš lyginant šių skirtingų metodų privalumus, pirma turėtume paaiškinti bendrąją
klaidą, kad žmogui ar įmonei niekada neturėtų būti leidžiama užkrauti neigiamą išorinį
efektą kitiems. Pavyzdžiui, kartais yra teigiama, kad įmonei niekada neturėtų būti
leidžiama teršti oro ir vandens. Daugumos ekonomistų požiūriu, tokia kategoriška
pozicija yra neprotinga.
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■ Nors ir yra socialiniai kaštai, susiję su teršimu (ar bet kuriuo kitu neigiamu išoriniu efektu),
tačiau kaštai nėra begaliniai – jie yra baigtiniai. Yra tam tikras pinigų, kurį žmonės
norėtų gauti kaip kompensaciją už gyvenimą bendruomenėje su labiau užterštu oru ar
labiau užterštu vandeniu, kiekis.
■ Todėl turime palyginti kaštus ir naudą, susijusius su teršimo kontrole, kaip mes
lyginame kaštus ir naudą, susijusius su bet kuria kita ekonomine veikla. Rinkos
problema nėra ta, kad ji lemia teršimą – yra socialiai efektyvus teršimo lygis. Problema
yra ta, kad firmos nesugeba atsižvelgti į socialinius kaštus, susijusius su jų sukeliamais
išoriniais efektais (šiuo atveju teršimu) ir todėl teršimo lygis gali būti pernelyg didelis.
Valstybės užduotis yra padėti privačiam sektoriui pasiekti socialiai efektyvų teršimo
lygį, kad paskatintų žmones ir firmas veikti atsižvelgiant į jų veiksmų pasekmes kitiems.
■ Toliau nagrinėsime teršimo išorinius efektus. Tačiau argumentai tiesiogiai tinka ir kitoms
išorinių efektų grupėms.
10.3.1

Rinka besiremiantys sprendimai

■ Netgi kai rinkos pačios nelemia efektyvių išteklių paskirstymų (kaip yra kai yra
išoriniai efektai) ekonomistai linkę manyti, kad gali būti naudojami rinka besiremiantys
mechanizmai, siekiant užtikrinti efektyvią elgseną. Rinka besiremiantys sprendimai aplinkos
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išoriniams efektams yra trijų formų: baudos ir mokesčiai, subsidijos už teršimo sumažinimą
ir prekiaujami leidimai. Dabar aptarsime kiekvieną iš šių sprendimų.

Trys rinka besiremiantys sprendimai taršai

Baudos ir mokesčiai

Subsidijos

Prekiaujami taršos leidimai

■
Paprasčiausia rinka besiremiančio sprendimo forma yra baudos ar
mokesčiai, kurie yra proporcingi teršimo kiekiui. Kai yra išorinis efektas, yra skirtumas
tarp socialinių kaštų ir privačių kaštų, bei tarp socialinės naudos ir privačios naudos.
Tinkamai apskaičiuota bauda ar mokestis pateikia žmogui ar įmonei tikrus jo veiksmų
socialinius kaštus ir naudą. Tokios baudos – skirtos prilyginti ribinius privačius kaštus
ribiniams socialiniams kaštams, ir ribinę privačią naudą prilyginti ribinei socialinei naudai –
yra vadinamos koreguojančiais mokesčiais arba Pigou mokesčiais, pagal A. C. Pigou, didį
XX a. pirmosios pusės anglų ekonomistą.35

35

Pigou įtikinamai siūlė naudoti koreguojančius mokesčius knygoje The Economics of Welfare (London:
Macmillan, 1918).
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■ Aptarkime ankstesnį pavyzdį kai orą teršia plieno gamintojai. Parodėme, kad kadangi
firmoms rūpėjo tik privatūs ribiniai kaštai, o ne socialiniai ribiniai kaštai (skirtumas
tarp abiejų yra ribiniai teršimo kaštai), plieno gamyba būtų per didelė.
■ Nustatant kiekvienai įmonei baudą, lygią ribiniams teršimo kaštams, ribiniai privatūs
kaštai ir ribiniai socialiniai kaštai tampa lygūs. Pav. 10.4 darėme prielaidą, kad teršimo
kiekis yra proporcingas gamybos lygiui ir ribiniai kiekvieno taršos vieneto kaštai yra
fiksuoti. Todėl uždėjus fiksuotą baudą už gamybos vienetą, lygią ribiniams socialiniams
teršimo kaštams, kiekviena įmonė bus skatinama gaminti socialiai efektyvų kiekį.
Paveiksle atstumas EA atspindi teršimo mokestį už gamybos vienetą, o plotas EABC yra
bendrieji sumokėti teršimo mokesčiai.
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Pav. 10.4. Rinkos pusiausvyra su bauda ir be baudos
Nesant taršos mokesčio, firmos nustatys kainą, kuri lygi ribiniams privatiems kaštams, o gamyba bus per didelė
(Qm). Uždedant mokestį, lygų ribiniams teršimo kaštams, gaminamas efektyvus lygis Qe.

■ Firmos gali sumažinti teršimą gamindamos mažiau arba keisdamos gamybos būdus.
Gamybos būdų pokyčiai gali apimti tiesiogines išlaidas teršimo kontrolės įrangai,
gaminamų prekių rinkinio pokyčius ar kitus gamybos proceso pakeitimus. Tiesiogiai su
teršimo kiekiu susietos baudos užtikrina, kad firmos sumažins teršimą mažiausiais
kaštais, t.y. efektyviausiu būdu.
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■ Darykime prielaidą, kad yra duoti, žinomi ribiniai socialiniai kiekvieno teršimo vieneto
kaštai kitiems (matuojami, tarkime, dalelių skaičiumi ore per laiko vienetą). Yra brangu
sumažinti teršimą ir mes darome prielaidą, kad esant bet kuriam duotam gamybos
lygiui, dar labiau sumažinti teršimą kainuoja daugiau. Kitaip tariant, ribiniai teršimo
kontrolės kaštai yra didėjantys.
■ Tai parodyta Pav. 10.5, kur ant horizontalios ašies parodome teršimo sumažinimą (nuo to,
koks jis būtų, jei įmonė nieko neišleistų teršimo mažinimui). Efektyvumas reikalauja, kad
ribinė socialinė nauda, susijusi su tolesnėmis teršimo mažinimo išlaidomis, būtų lygi
ribiniams socialiniams kaštams – taškas P* paveiksle. Jei įmonei uždedama bauda f*,
kuri lygi ribiniams socialiniams teršimo kaštams, įmonė išleis efektyvią sumą teršimo
mažinimui.
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Pav. 10.5. Efektyvi teršimo kontrolė
Efektyvus teršimo lygis gali būti pasiektas arba uždedant firmai f* dydžio baudą taršos vienetui (tarkime, teršalų
dalelių ore skaičiaus padidėjimui) ar nustatant reikalavimą, kad firma sumažintų teršimą iki lygio P*.

Intarpas 10.2. Dvigubi dividendai
Kai kas teigia, kad kai uždedame mokesčius (ar baudas) už teršimą, gaunami dvigubi
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dividendai.
Tai ne tik neskatina teršimo, bet ir duoda pajamas, todėl valstybė mažiau remiasi
iškraipančiais mokesčiais. Tie, kurie mano, kad mokesčių sistema yra iškraipanti – t.y.
mokesčiai kapitalui neskatina taupymo, o mokesčiai darbui neskatina darbo – pabrėžia šiuos
dvigubus dividendus. Ne tik padidės konvenciškai matuojamas nacionalinis produktas.
Tikrasis produktas, kuris atsižvelgia į teršimą ir aplinkos degradavimą, padidės netgi daugiau
nei konvenciškai matuojamas, kadangi mokesčiai ar baudos neskatina teršimo.
■
Kadangi tikėtina, kad įmonė gauna nedidelę
tiesioginę naudą iš teršimo mažinimo (dauguma naudos tenka tiems, kurie gyvena
gamyklos kaimynystėje), nesant baudų už teršimą, ji turi nedaug paskatų išleisti pinigus
teršimo mažinimui. Iš socialinio požiūrio taško, yra pernelyg nedaug išlaidų teršimo
mažinimui.
■ Vietoje to, kad apmokestintų teršimą, valstybė galėtų subsidijuoti teršimo mažinimo
išlaidas. Suteikiant subsidijas, lygias skirtumui tarp ribinės teršimo mažinimo socialinės
naudos ir įmonės ribinės privačios naudos, gali būti pasiektas efektyvus išlaidų teršimo
mažinimui lygis. Tai yra parodyta Pav. 10.6.
■ Atkreipkite dėmesį, kad ribiniai teršimo kaštai, parodyti Pav. 10.5, yra tiesiogiai susiję su
ribine teršimo mažinimo nauda, parodyta Pav. 10.6. Nors Pav. 10.5 darėme prielaidą, kad
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ribiniai socialiniai teršimo kaštai yra fiksuoti ir todėl ribinė socialinė nauda iš teršimo
mažinimo yra fiksuota, Pav. 10.6, kai teršimas sumažėja, ribinė socialinė nauda iš tolesnio
teršimo mažinimo mažėja. Panašiai, Pav. 10.5 mes darėme prielaidą, kad teršimo mažinimo
kaštai didėja, o Pav. 10.6 ribiniai kaštai yra pastovūs. Realiose situacijose gali būti abu
atvejai.

Pav. 10.6. Teršimo mažinimo subsidijos
Subsidijuojant teršimo mažinimo įrangos pirkimą (skirtumas tarp ribinės socialinės teršimo mažinimo naudos ir
ribinės privačios naudos), gali būti pasiektas efektyvus išlaidų teršimo mažinimui lygis.
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■ Tačiau ši priemonė nepasiekia socialiai efektyvaus išteklių paskirstymo. Priežastis yra
paprasta: bendrieji ribiniai plieno gamybos socialiniai kaštai apima valstybės subsidijos
už teršimo sumažinimą kaštus. Firmos nesugeba į tai atsižvelgti, spręsdamos apie
gamybos lygį.
■ Tokiu būdu, kaip ir prieš tai, ribiniai socialiniai plieno gamybos kaštai viršija ribinius
privačius kaštus. Teršimo mažinimo subsidijos sumažina ribinius gamybos socialinius
kaštus (nuo punktyrinės tiesės iki storos juodos tiesės Pav. 10.7). Tačiau jos taip pat
sumažina ribinius privačius kaštus. Yra vis dar per didelis plieno gamybos lygis, kaip
parodyta tašku Qs Pav. 10.7.36
■ Qm yra gamyba prieš subsidijas, kuri yra gerokai didesnė nei Qe, efektyvus gamybos lygis
esant subsidijoms. Gerai apskaičiuotos subsidijos sumažina bendruosius ribinius socialinius
gamybos kaštus – yra mažiau teršimo, ir nors yra subsidijų mažinimo kaštai (apimant
iškraipymus dėl mokesčių, reikalingų gauti pajamas jas finansuoti), nauda iš mažesnio
teršimo viršija šiuos kaštus. Todėl optimalus gamybos lygis su subsidijomis yra didesnis

36

Jei įmonės teršimo lygis negali būti tiesiogiai stebimas, pageidautina politika būtų subsidijos teršimo
mažinimo išlaidoms, kartu su mokesčiu gamybai. Mokestis gamybai (jei yra tinkamo dydžio) sumažina
gamybos lygį iki socialiai efektyvaus lygio.
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nei optimalus gamybos lygis, kai firmos neturi paskatų sumažinti teršimą. Tokiu būdu,
Q0 yra didesnis nei Qe.
■ Antra vertus, jei teršimo mažinimo įranga duoda tam tikrą papildomą naudą firmai, ji gali
vienu metu sumažinti įmonės ribinius privačius gamybos kaštus, kaip parodyta plona pilka
tiese. Tokiu būdu, įmonės gamybos lygis taip pat padidėja nuo Qm iki Qs. Tačiau, kadangi
pagrindinė teršimo mažinimo įrangos nauda yra sumažinti teršimą, iškraipymas – perteklinė
gamyba – yra sumažinamas.
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Pav. 10.7. Rinkos pusiausvyra esant teršimo mažinimo subsidijoms
Netgi po teršimo mažinimo subsidijų įvedimo, plieno gamybos pusiausvyros lygis vis dar yra neefektyvus, t.y.
įmonė nesugeba atsižvelgti į papildomus viešųjų subsidijų teršimo sumažinimui kaštus, susijusius su didesne
plieno gamyba, lygiai kaip ir į ribinius socialinius bet kurio likusio teršimo kaštus.

■ Priežastis kodėl teršėjai teikia pirmenybę subsidijoms už teršimo sumažinimą, o ne
baudoms, yra aiški: pelnas yra didesnis esant pirmai sistemai, o ne antrai. Pasiskirstymo
pasekmės neapsiriboja teršiančiomis firmomis ir jų akcininkais. Kadangi gamyba bus
mažesnė esant baudų sistemai, kainos bus didesnės, ir teršiančios įmonės prekių
vartotojai bus neturtingesni.
■ Antra vertus, tie, kurie turi sumokėti mokesčius finansuoti subsidijas už teršimo
sumažinimą, yra akivaizdžiai turtingesni esant baudų sistemai. Tačiau turėtų būti pabrėžta,
kad pasirinkimas tarp subsidijų ir baudų nėra tik pasiskirstymo klausimas. Kaip
pamatėme, esant teršimo mažinimo subsidijų sistemai, gamintojai nesusiduria su tikrais
socialiniais jų gamybos kaštais – yra neefektyvumas. Priešingai, esant tinkamai sukurtai
baudų sistemai, gamintojai susiduria su tikrais socialiniais kaštais.
■
Pasaulyje vis populiaresnis rinka besiremiantis sprendimas yra
prekiaujami leidimai. Jie riboja teršimo, kurį gali padaryti bet kuri įmonė, kiekį.
■ Pavyzdžiui, kiekvienai įmonei gali būti leidžiama išmesti 90 procentų kiekio, kurį ji
išleido paskutiniais metais. Tokiu būdu, įmonei leidžiama išleisti tik tiek vienetų teršalų.
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Kadangi valstybei rūpi bendrasis išmetimo sumažinimo kiekis, ji leidžia firmoms
prekiauti taršos leidimais. Kompanija, kuri, tarkime, sumažina jos taršą pusiau, galėtų
parduoti dalį jos leidimų kitai kompanijai, kuri nori išplėsti gamybą (ir todėl padidinti
jos teršalų išmetimą).
■ Esant šiai sistemai, firmos norės parduoti leidimus, jei leidimo rinkos kaina yra
didesnė nei ribiniai teršimo sumažinimo kaštai, arba norės pirkti leidimus, jei ribiniai
kaštai teršimo sumažinimo yra didesni nei leidimo rinkos kaina. Tokiu būdu,
pusiausvyroje kiekviena įmonė sumažins teršimą iki tokio lygio, kur ribiniai teršimo
sumažinimo kaštai yra lygūs leidimo rinkos kainai. Kaip ir baudų atveju, prekiaujami
leidimai naudoja rinkos mechanizmą, kad užtikrintų ekonominį teršimo sumažinimo
efektyvumą: ribiniai teršimo sumažinimo kaštai yra tie patys kiekvienai firmai.
■ Tačiau, prekiaujami leidimai turi vieną pranašumą prieš baudas. Esant baudoms,
valdžia gali nebūti tikra dėl išmetimų dydžio, kurį firmos pasirinks padaryti. Jei teršimo
lygis yra per didelis, ji turės padidinti baudas. Rasti gerą “kainą” gali užimti per daug laiko.
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■ Jei vyriausybė mano, kad ji žino teisingą kiekį, iki kurio teršimas turėtų būti apribotas,37
tada prekiaujami leidimai yra būdas naudoti rinkos mechanizmus, nerizikuojant per dideliu
teršimu.
■ Yra dvi problemos su prekiaujamais leidimais. Pirma yra padaryti pradinį priskyrimą.
Nors sistema, priskirianti firmoms dalį jų einamojo teršimo lygio, galėtų iš pirmo
žvilgsnio atrodyti protinga, ji lemia pagrindinę teisingumo problemą: “geros” firmos,
kurios išleido dideles sumas teršimo kontrolei, gauna mažiau leidimų, ir, jei jos jau įdiegė
naujausią technologiją, joms bus sunkiau sumažinti teršimą.
Alternatyvi sistema išduoda leidimus paprasčiausiai pagal gamybos lygį. Ši sistema iš
esmės buvo naudojama kai buvo įvesti prekiaujami leidimai, siekiant kontroliuoti rūgštų
lietų. Kai 1994 m. Los Angeles įvedė prekiaujamus leidimus, juos dalinant buvo atsižvelgta
ir į gamybos lygius, ir į teršimą, ir į įmonės turimą technologiją.
■

■ Antra problema yra subtilesnė. Prekiaujami leidimai veikia gerai tik kai teršimo vieta
nesvarbi. Daugelyje situacijų taip nėra. Pavyzdžiui, oro teršimas yra žymiai
problematiškesnis dideliuose miestuose. Be to, pavyzdžiui, vyraujant vienos krypties

37

T.y. jei ji, pavyzdžiui, žino teršimo kiekį, kurį gali absorbuoti ekologinė sistema, nesukeliant rimtų grėsmių
sveikatai.
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vėjams, teršimas vienoje vietoje gali būti nedidelė problema, kadangi didžioji jo dalis iš karto
nupučiama į kitą vietą. Prekiaujami leidimai dažnai nevisiškai atsižvelgia į šią problemą.
10.3.2

Reguliavimas

■ Dauguma ekonomistų mano, kad rinka besiremiantys sprendimai geriau sumažina
aplinkos išorinius efektus, tačiau vyriausybės tradiciškai rėmėsi tiesioginiu reguliavimu.
Jos nustatė išmetimo standartus automobiliams, detaliai reguliuoja toksinį chemikalų
išmetimą, uždraudė rūkyti viešosiose vietose, įstatymu reikalauja, kad naftos
kompanijos, turinčioms gręžinius toje pačioje naftos verslovėje, apjungti gamybą, uždėjo
apribojimus žvejybai ir medžioklei, kad sumažintų neefektyvumus, susijusius su per dideliu
šių bendrų išteklių panaudojimu. Šie pavyzdžiai iliustruoja daugybę formų, kuriuos gali įgyti
reguliavimas.
■ Reguliavimo šalininkai teigia, kad jis lemia didesnį apibrėžtumą: jei firmoms
draudžiama teršti vandenį daugiau už duotą teršimo lygį, tada žinome maksimalų teršimo
lygį, o esant baudoms, teršimo lygis priklauso nuo teršimo lygio sumažinimo kaštų.
■ Tačiau baudų šalininkai teigia, kad galima lengvai koreguoti baudas, siekiant
paskatinti firmas sumažinti teršimą iki pageidaujamo lygio. Prekiaujami leidimai yra ir
rinka besiremiantis būdas pasiekti efektyvų teršimo sumažinimą, ir pasiekti pasekmės
apibrėžtumą. Pagrindinė reguliavimo kritika yra ta, kad jis nesumažina teršimo
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efektyviausiu būdu: skirtingos firmos gali susidurti su skirtingais ribiniais tolesnio
teršimo mažinimo kaštais. Be to, reguliavimas paprastai teikia nedaug ar jokių paskatų
firmoms sumažinti teršimą daugiau už nustatytą standartą, nepaisant to kokie nedideli
to kaštai.
■ Teršimo atveju turėtume išskirti dvi svarbias reguliavimo klases. Atsiminkite, kad
anksčiau aptarti rinka besiremiantys mechanizmai koncentruojasi į teršimo kiekį, t.y. kad
terštų daugiau, įmonė turi mokėti daugiau baudų ar pirkti daugiau leidimų. Tai yra
rezultatais besiremianti sistema, kadangi vyriausybė rūpinasi tik galutinėmis
pasekmėmis – kiek pagaminama teršalų.
■ Yra daug rezultatais besiremiančių reguliavimų, tokių kaip automobilių išmetimų
reguliavimas, kurie taip pat orientuoti į galutines pasekmes. Tačiau, daug teršimo
reguliavimų rėmėsi standartais, praktikomis ir gamybos veiksniais, o ne rezultatais.
Pavyzdžiui, vyriausybė gali drausti naudoti tam tikras anglių rūšis, gali reikalauti, kad
firmos naudotų teršimo mažinimo įrangą ar iškeltų kaminus į tam tikrą aukštį. Tai yra
vadinama gamybos veiksnių reguliavimu. Rinka besiremiantys mechanizmai gali taip
pat remtis gamybos veiksniais ir praktikomis. Pavyzdžiui, gali būti uždėtas mokestis
didelio sieringumo angliai, o ne išmestiems teršalams.
■ Kur galima, yra pageidautina koncentruotis į rezultatus tiek reguliavimu, tiek rinka
besiremiančiuose mechanizmuose. Vienas argumentas už tai, kad būtų remiamasi
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gamybos veiksniais ir praktikomis, yra tas, kad jie gali būti lengviau stebimi. Tokiu
būdu, gali būti sunku matuoti teršimo kiekį iš kamino, tačiau esame tikri, kad jei yra
naudojami filtrai (kurie sumažina anglį deginančių elektrinių išmetamos sieros kiekį),
išmestas kiekis bus mažesnis nei tuo atveju, kai filtrai nenaudojami.
■ Nors gali būti geros priežastys šiems ekonominiams metodams, kai kuriais atvejais darant
sprendimą dominuoja politika, o ne ekonominė logika. Nelabai vaisingi debatai dėl
klimato kaitos, kuri, turbūt, yra didžiausias išorinis efektas pasaulio istorijoje, tai
puikiai iliustruoja. Pavyzdžiui, JAV, kuri išmeta apie ketvirtadalį šiltnamio dujų turėdama
apie 5 proc. pasaulio gyventojų, niekaip nesugeba padidinti mokesčių automobilių degalams
(žr. Pav. 10.8). Pasekmės vartojimui ir automobilių dydžio pasirinkimui yra akivaizdžios (žr.
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Pav. 10.8. Mokesčiai automobilių degalams išsivysčiusiose pasaulio šalyse
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Pav. 10.9. Paklausa degalams įvairiose pasaulio šalyse
Šaltinis: U.S. Energy Information Administration, 2007.
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Inovacijos

■ Viena iš priežasčių rezultatais besiremiančiam reguliavimui (priešingai gamybos
veiksnių standartams) ir teršimu besiremiantiems mokesčiams (priešingai, tarkime,
subsidijoms tam tikrų formų teršimo mažinimo įrangai) yra ta, kad jie tiesiogiai sprendžia
problemą – teršimo lygį – ir gali skatinti inovacijas, tokias kaip nauji gamybos būdai,
kurie lemia mažesnį teršimą, ar naujas technologijas sumažinti teršimą mažesniais kaštais.
Nors šiandien teršimo lygis negali būti tiesiogiai matuojamas, gerai sukurta reguliavimo
sistema, kreipianti dėmesį į rezultatus, gali teikti paskatas inovacijoms, didinančioms
gebėjimą stebėti.
■ Buvo didelis nesutarimas dėl geriausio būdo skatinti inovacijas ir dėl erdvės
inovacijoms. Kai kurie aplinkosaugininkai yra mažiau įtikinti normalių ekonominių jėgų
galia nei ekonomistai. Daug kas mano, kad veiklos turi būti verčiamos daryti inovacijas.
■ Tokiu būdu, uždėjus griežtus standartus, pavyzdžiui, kad automobiliai nuvažiuotų bent
jau 40 mylių su galonu benzino, automobilių gamybos pramonė verčiama sukurti prekę,
atitinkančią šiuos standartus. Aplinkosaugininkai mano, kad inovacijų nauda viršys kaštus,
tačiau kad paskatų, kurias galėtų teikti kainų sistema (mokesčių uždėjimas automobilių
kompanijoms proporcingai teršimo kiekiui) nepakanka garantuoti jų dėmesį šiai sričiai.
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■ Praktikoje, šios strategijos sėkmė buvo mišri. Kai kuriais atvejais griežtas reguliavimas
vietoje inovacijų skatinimo paskatino bylinėjimąsi: įmonei gali atrodyti pigiau mėginti
įtikinti teismą, kad reguliavimas yra neprotingas, nei išleisti pinigus atitikti reguliavimo
nustatytus standartus.
■ Kai kuriais atvejais, firmos žaidė “viščiuką”, spėdamos, kad jei jos nesugebės atitikti
standartų, vyriausybės jų neuždarys, bijodamos politinio darbuotojų, kurie tapo
bedarbiais, keršto. Tačiau kai kuriais atvejais veiklos vienybė buvo sulaužyta išradingos
įmonės, kuri parodė, kad standartai yra iš tikrųjų pasiekiami. Pavyzdžiui, Honda XX a. 8
deš. sukūrė automobilio variklį (įvestą 1976 m. Honda Accord), kuris atitiko JAV
vyriausybės efektyvumo standartą mylių galonui. Vyriausybė atsidūrė nemalonioje
pozicijoje, nes jei ji griežtai verstų laikytis reguliavimo standartų, JAV firmos taptų
nekonkurencingos, palyginti su užsienio konkurentu.
■ Aplinkosaugininkai, kurie abejoja rinkos paskatų efektyvumu skatinant inovacijas,
dažnai nurodo didelį atotrūkį tarp geriausios praktikos, kuri dažnai atrodo esanti
labiausiai efektyvi kaštų prasme, ir to, kas vyksta iš tikrųjų. Pavyzdžiui, jie teigia, kad
yra nedaug energijos vartojančios lemputės, kurios daugiau nei padengia jų didesnius
kaštus, matuojant mažesniais energijos kaštais. Jie teigia, kad yra dvigubo laimėjimo (winwin) reguliavimas, kai padidinamas efektyvumas tuo pat metu sumažinant aplinkos kaštus,
ypač susijusius su energijos naudojimu.
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■ Dauguma ekonomistų buvo skeptiški. Jie, pavyzdžiui, teigia, kad priežastis kodėl energiją
taupančios lemputės yra daugiau paplitę Japonijoje nei JAV yra, kad elektros kaina yra
didesnė pirmojoje.
■ Tarp šių dviejų stovyklų yra tie, kurie teigia, kad yra informacijos kliūtys ir kiti kliūčių
tipai naudoti šias kaštų prasme efektyvias, energiją taupančias technologijas, ir kad
valstybė gali padėti skatinti šių technologijų sklidimą platindama informaciją. Tačiau
paprastai jie mano, kad nauda tikėtinai bus nedidelė ir atsiras lėtai. Šiandien etiketės ant
daugelio elektros prekių parodo energijos sunaudojimą ir kaštus, padedant pirkėjams
daryti protingesnius sprendimus apie skirtingų prekių naudojimo kaštus. Nedidelės statybos
praktikų modifikacijos gali turėti didelį poveikį energijos vartojimui.
■ Metodų, besiremiančių gamybos veiksniais, o ne rezultatais, kritikai teigia, kad tokie
metodai ne tik yra neefektyvūs, tačiau neskatina inovacijų ir stumia jas bloga kryptimi.
Vietoje to, kad siektų efektyviausio būdo sumažinti išmetimus iš anglis deginančių energijos
gamyklų, tyrimai skirti sukurti pigiausią filtrą. Be to, tyrimai, skirti pagerinti gebėjimą
tiksliai stebėti taršą (taip sumažinant būtinumą remtis gamybos veiksnių reguliavimu), nėra
skatinami.
10.3.4

Informacijos atskleidimas
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■ Kai kuriose srityse valstybės eksperimentavo su kitais metodais, naudodamos viešąjį
spaudimą, o ne sunkią valstybės ranką. Valstybės vaidmuo apsiribodavo reikalavimu
firmoms atskleisti, pavyzdžiui, potencialiai vėžį sukeliančius chemikalus, kuriuos jos
išmeta į vandenį ar į orą. Valstybės netgi nekomentuodavo mokslinių įrodymų dėl
chemikalų įtakos žmonėms masto.
■ Šio metodo kritikai dažnai teigia, kad tokio informacijos atskleidimo kaštai gali būti dideli,
tačiau jų realus susirūpinimas yra tas, kad valstybės skatina baimę. Dauguma žmonių
paprasčiausiai daro prielaidą, kad jei chemikalai yra paskelbti pavojingais, jie turi būti
pavojingi – arba, bet kuriuo atveju, kodėl rizikuoti?
■ Žmonės darys didžiulį spaudimą kaimynystėje esančiai įmonei, siekdami pašalinti
chemikalą, be jokio to kaštų ar naudos įvertinimo. Dėl to galėtų būti milžiniški
nepalankūs ekonominiai efektai. Ypač įdomūs yra vienos JAV Aplinkos apsaugos agentūros
studijos, kuri parodė visuomenės nesuvokimo apie aplinkos rizikų dydį, įrodymai.
Mokslininkai ir ne mokslininkai buvo paprašyti išrikiuoti skirtingas potencialias
aplinkos rizikas sveikatai, ir tarp abiejų grupių buvo nedidelė koreliacija. Tarp rizikų,
kurioms didžiausią reitingą suteikė ne mokslininkai, buvo kelios, kurioms mažą reitingą
suteikė mokslininkai, ir atvirkščiai.
10.3.5

Kompensavimas ir pasiskirstymas
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■ Kol kas didžioji paskaitos dalis buvo apie alternatyvių būdų efektyvumą kontroliuojant
teršimą (išorinius efektus). Tačiau dauguma debatų yra apie pasiskirstymą – kas patiria
kaštus. Skirtingos sistemos kontroliuoti teršimą gali turėti labai skirtingas paskirstymo
pasekmes.
■ Subsidijos už teršimo sumažinimo įrangą gali lemti mažiau efektyvų išteklių paskirstymą
nei baudų už teršimą sistema, tačiau firmos akivaizdžiai teikia pirmenybę subsidijoms.
Didesnis efektyvumas reiškia, kad, iš principo, bendra nauda visuomenei, naudojant
daugiau efektyvią sistemą, yra tokia, kad naudos gavėjai galėtų kompensuoti
praradusiems. Kodėl tada valstybės taip dažnai naudoja neefektyvias sistemas, kaip teršimo
mažinimo subsidijos?
■ Priežastis yra ta, kad kompensacija paprastai nėra mokama. Iš dalies, kadangi yra dažnai
sunku matuoti kiekvieno žmogaus naudą ir nuostolius, informacija, reikalinga teikti
pageidaujamas kompensacijas, yra paprasčiausiai neprieinama. Taip pat taip yra iš dalies
dėl to, kad gaunantys naudą iš neefektyvios sistemos yra politiškai labiau organizuoti.
■ Pralaimintys dėl baudų sistemos yra aiškūs – tai tiek teršiančių firmų savininkai, kurių
pelnai sumažėja, tiek jų prekių vartotojai, nes jų kainos padidėja. Laimėtojai yra mažiau
koncentruoti – tai visi mokesčių mokėtojai, kurie neša mokesčių, naudojamų sumokėti
subsidijas, naštą, ir visi vartotojai visų kitų prekių, kurių kainos truputį padidėja, kai
truputį padidėja gamyba subsidijuojamose veiklose.
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■ Kaip dažnai yra, pralaimėjusiuosius yra gerokai lengviau nustatyti nei laimėtojus. Tokiu
būdu, yra gerokai lengviau susiburti pralaimėjusiems ir naudoti politinį procesą,
siekiant prastumti sistemą, kuri, nors neefektyvi, jiems palengvina teršimo sumažinimo
kaštų naštą.
Apibendrinimas 10.4. Alternatyvių metodų kontroliuoti išorinius efektus įvertinimas
Rezultatais paremtas metodai versus gamybos veiksniais paremti metodai
 Rezultatais besiremiantis metodas yra efektyvesnis kai rezultatai gali būti matuojami.
 Gamybos veiksnių stebėjimo kaštai gali būti mažesni.
Reguliavimas versus baudos
 Baudos, susietos su teršimo kaštais, suteikia tinkamas paskatas.
 Tačiau gali būti didesnis neapibrėžtumas dėl faktinio teršimo lygio.
 Reguliavimas suteikia didesnį apibrėžtumą, stiprias paskatas atitikti reguliavimo
standartus, tačiau jokių paskatų sumažinti teršimą daugiau už standartą, nepaisant to,
kokie nedideli būtų to kaštai.
Prekiaujami leidimai versus baudos
 Abu gali lemti efektyvų teršimo lygio sumažinimą.
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Prekiaujami leidimai teikia didesnį apibrėžtumą dėl teršimo lygio.
Prekiaujamų leidimų sistemos susiduria su sunkia pradinio leidimų išdėstymo
problema.
Yra tolesnės problemos, jei teršimo kaštai priklauso nuo to, kur teršimas vyksta.

Subsidijos teršimo sumažinimui versus baudos už teršimą
 Abi gali paskatinti sumažinti teršimo lygius ir netgi pasiekti efektyvų teršimo
sumažinimo lygį. Tačiau teršiančios veiklos gamybos lygis bus per didelis, kadangi
įmonė neatsižvelgs į pilnus kaštus, apimant teršimo mažinimo kaštus. Firmos teikia
pirmenybę teršimo mažinimo subsidijoms.
10.4

Pagrindinės sąvokos

Išoriniai efektai (externalities)
Bendrų išteklių problemos (common resource problems)
Išorinių efektų internalizavimas (internalization of externalities)
Nuosavybės teisės priskyrimas (assignment of property rights)
Coase’o teorema (Coase theorem)
Koreguojantys mokesčiai (corrective taxes)
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