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Poluare ºi proprietate: cât mai rezistã teoria eºecurilor pieþei?
�

Radu ªimandan
Asistent universitar

Universitatea „Politehnica” Bucureºti

Abstract. An externality exists whenever a transaction creates a cost or a benefit for a party not
directly involved. Pollution, such as smoke emitted into the air or sewage poured into the water is an
externality.

In this paper I analyze the differences between Neo-classical and Austrian School of Economics
regarding externalities and the best way to fight it. Neo-classicals are concerned about efficiency and
they propose some forms of government intervention in order to alleviate pollution: taxes and tradable
permits. Austrians seek to remove interpersonal conflict related to pollution and show that although
taxes and permits could theoretically work, they fail to eliminate conflicts among people.

Key words: externality; pollution; property rights; neo-classical economics; Austrian economics.
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Piaþa ºi eºecurile ei: externalitãþile

Oamenii se angajeazã în schimburi pe piaþã atunci
când anticipeazã cã în urma acestor operaþiuni bunãstarea

lor va creºte. Datoritã schimburilor resursele productive

vor ajunge sã fie deþinute de cei ce le preþuiesc cel mai
mult. Specializarea producãtorilor ca urmare a

schimburilor permite realizarea unor câºtiguri din

producþia de masã ºi din diviziunea muncii. Condiþia
libertãþii schimburilor fiind îndeplinitã, oamenii se vor

organiza în pieþe ºi progresul economic va fi promovat.

Atunci când nu sunt exploatate toate câºtigurile din
comerþ (gains from trade) apare ceea ce în teoria

neoclasicã se numeºte eºecul pieþei. Piaþa eºueazã pentru

cã nu produce rezultate optime. Externalitãþile sunt
costuri sau beneficii pentru o parte care nu este direct

implicatã într-o tranzacþie. Externalitãþile pot fi nega-

tive, sub forma unui cost impus unei a treia pãrþi, sau
pozitive, dacã o a treia parte primeºte un beneficiu ca

rezultat al unei tranzacþii. Datoritã externalitãþilor, pieþele

se spune cã eºueazã. Producþia se îndepãrteazã de nivelul
optim ºi apare ineficienþa. Producþia a prea puþine bunuri

sau prea puþinã informaþie este consideratã un eºec al

pieþei dacã costul total de producþie este mai mic decât
beneficiul tuturor celor care le consumã. Cazul clasic de

externalitate negativã este poluarea.

Prea multã poluare este un eºec al pieþei când costul
pentru firmã al reducerii poluãrii este mai mic decât

beneficiul pentru populaþia totalã.

Pentru ca resursele sã fie folosite optim trebuie ca
preþul plãtit pentru folosirea lor sã acopere costul de

oportunitate. Spre exemplu, dacã producãtorii de maºini

vor sã foloseascã oþel, ei trebuie sã cumpere oþelul de pe
piaþã, iar preþul oþelului va reflecta valoarea oþelului în

utilizãrile alternative. Diferenþa dintre aerul poluat (sau

ape etc.) ºi alte resurse ca oþelul este aceea cã, în mod
normal, pentru folosirea aerului sau apelor nu se plãteºte.

Dacã o firmã poate folosi un factor de producþie fãrã a

plãti pentru el, curba ofertei care rezultã nu reprezintã
întregul cost marginal de producþie. Rezultã necesitatea

distincþiei între costul privat (reflectat de curba ofertei)

ºi costul social.
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Cost social = cost privat + externalitãþi.

Rezultatul este ineficienþa: cantitatea produsã este prea

mare dacã se ia în calcul întregul cost de producþie,
indiferent de cine îl suportã. Concluzia care rezultã din

aplicarea metodologiei neoclasice problemei poluãrii este

una clarã: guvernul, care se presupune cã acþioneazã
întotdeauna în interesul general, trebuie sã intervinã ºi sã

corecteze eºecul pieþei. Costul social reprezentat de

externalitate trebuie internalizat, adicã trebuie luat în
calcul de poluator. Cu toate acestea, pentru unele resurse

precum aerul ºi apa, structura drepturilor de proprietate

nu este clarã. Pentru a-ºi îndeplini sarcina, guvernul poate
apela la douã instrumente: impozite impuse centralizat

(bazate pe taxe Pigou), precum ºi descentralizat, prin

permise (de poluare) comercializabile.

negocieri cu poluatorul. Proprietarului (privat) nu îi este
indiferentã valoarea proprietãþii sale; acesta are o

puternicã motivaþie de a conserva resursele pentru viitor

ºi a le utiliza în moduri care sunt benefice altora.
În analiza cazurilor de externalitãþi, atunci când o parte

afectatã nu participã la tranzacþie, întrebarea relevantã

este „de ce?”. Sã presupunem cã, datã fiind structura
drepturilor de proprietate, partea afectatã este dispusã sã

plãteascã pentru a nu fi expusã poluãrii. În cazul acesta,

poluatorul neglijeazã o sursã de venit. Cu alte cuvinte,
acesta suportã un cost (de oportunitate). Costul de

oportunitate cuprinde atât costuri explicite, cât ºi costuri

implicite (renunþãri la utilizãrile alternative ale unor
factori de producþie aflaþi în proprietatea producãtorului).

La rândul sãu poluatorul va avea un stimulent de a intra

în negocieri cu proprietarul.
Cazul în care posibilitatea schimburilor ºi negocierilor

pe piaþã nu conduce la rezultate optime, deºi atât

producãtorul (poluatorul), cât ºi proprietarul ar avea de
câºtigat, este catalogat drept un eºec a pieþei. Laureatul

Nobel pentru economie Ronald Coase remarcã însã cã

analiza neoclasicã a acestor situaþii care scoate în evidenþã
câºtigurile din comerþ care nu se realizeazã face presupu-

nerea nerealistã cã costurile de tranzacþie sunt zero.

În realitate nu existã însã o lume a costurilor de
tranzacþie egale cu zero. Informarea, negocierea,

întocmirea, monitorizarea ºi aplicarea termenilor
contractuali sunt activitãþi care presupun costuri. Analiza

externalitãþilor ca eºecuri ale pieþei eºueazã pentru cã nu

ia în calcul costurile de tranzacþie. Cazurile de
externalitãþi sunt prezente pe pieþe caracterizate de costuri

de tranzacþie mari. În esenþã, externalitãþile existã pentru

cã costurile rezolvãrii lor prin negocieri pe piaþã sunt
prea mari.

Analiza bazatã pe costuri de tranzacþie defineºte

externalitãþile astfel: valoarea netã a externalitãþii
constituie pragul minim pentru costurile de tranzacþie

asociate. Sã presupunem cã proprietarul unui teren

suferã de pe urma poluãrii produse de o sursã învecinatã.
Pagubele de pe urma poluãrii sunt evaluate la

125.000 um, iar costul instalãrii unor dispozitive pentru

eliminarea poluãrii este 100.000 um. Dacã negocierea ºi
schimbul ar fi posibile, câºtigul rezultat de pe urma

eliminãrii poluãrii ar fi în sumã de 25.000 um. Presupu-

nerea este aici aceea a costurilor de tranziþie egale cu
zero. În realitate aceste costuri cu siguranþã nu sunt zero.

Dacã ele sunt însã mai mari de 25.000 um stimulentul ca

problema sã fie rezolvatã dispare.

Teorema lui Coase
În cazul unui schimb din care rezultã costuri externe,

agenþii implicaþi vor negocia pânã în punctul în care

P 

P* 

Pp 

Q* Qp 
Q 

C 

CMP = O CMS 

Analiza neoclasicã: externalitãþile

determinã eºecul pieþei

Adepþii teoriei neoclasice folosesc distincþia cost mar-

ginal privat ºi cost marginal social pentru a ilustra
externalitãþile negative ca eºec al pieþei. Piaþa produce

cantitãþi Qp la preþul Pp. Cantitatea Qp este însã prea

mare. Unitãþile de la Q* la Qp au un cost de producþie mai
mare decât sunt consumatorii dispuºi sã plãteascã (curba

CMS este deasupra curbei C). Dacã se ia în calcul ºi

externalitatea, cantitatea optimã ar trebui sã fie Q* la
preþul P*.

Drepturi de proprietate ºi costuri de tranzacþie:
teorema lui Coase

Aerul ºi apa sunt resursele care au cel mai des de suferit
de pe urma poluãrii. Structura drepturilor de proprietate

în cazul acestor resurse este neclarã. Conceptul de

proprietate publicã aplicat acestora este foarte ambiguu.
Oamenii nu au titluri asupra acestui tip de proprietate ºi

în consecinþã nu pot decide cum sã fie ea folositã ºi nici

nu îºi pot vinde partea lor de proprietate.
Dacã drepturile de proprietate asupra unei resurse sunt

clare, proprietarii vor avea stimulente sã se angajeze în
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producþia rezultatã este în cantitate optimã, dacã
urmãtoarele condiþii sunt respectate:

� drepturile de proprietate sunt clar definite (i.e. este

clar dacã cineva poate polua ºi în ce cantitate);
� drepturile de proprietate sunt transferabile (i.e.

poluatorul sã plãteascã pentru a putea polua în continuare

sau poate fi plãtit de proprietarul resursei poluate pentru
a renunþa sã mai polueze);

� costurile de tranzacþie sunt zero sau neglijabile (i.e.

informarea, negocierea, întocmirea, monitorizarea ºi
aplicarea termenilor contractuali au costuri mici).

Poluarea: o viziune austriacã

Adepþii ªcolii austriece privesc ºtiinþa economicã

drept studiul acþiunii umane. Indivizii acþioneazã
conºtient în vederea atingerii unui scop. Scopul ultim al

acþiunii este întotdeauna satisfacerea unei nevoi a omului

care acþioneazã. Economiºtii austrieci încep analiza
cazurilor de poluare plecând de la ipotezele unei economii

libere. Drepturile de proprietate privatã ºi pieþele com-

petitive (absenþa intervenþiilor ºi reglementãrilor) sunt
premisele economiei libere. Pieþele alocã resurse rare ºi

indivizii sunt liberi sã se angajeze în schimburi de titluri

de proprietate. Aceastã viziune conduce la concluzia cã
poluarea nu este un eºec al pieþei, ci un conflict interper-

sonal cu privire la folosirea resurselor. Ideea cã acþiunile
oamenilor pot duce la degradarea mediului înconjurãtor

este greºit formulatã. Acþiunile unor oameni pot modifica

mediul înconjurãtor într-un mod care intrã în conflict cu
planurile altor oameni. Întotdeauna problemele de mediu

sunt conflicte interpersonale cu privire la destinaþia unor

resurse productive. Problema care necesitã o rezolvare
este conflictul interpersonal, ºi nu eºecul pieþei în

atingerea unei eficienþe optime. În plus, conceptul de

cost social utilizat de analiza neoclasicã este unul
ambiguu. În viziunea austriacã, nu pot exista costuri

obiective, situate în afara comportamentului oamenilor.

Toate costurile sunt subiective ºi îºi au sursa în evaluãrile
(subiective) ale indivizilor. Numai indivizii pot face

alegeri ºi în consecinþã doar ei pot cântãri alternativele la

care trebuie sã renunþe.

Încercãrile de a mãsura costurile sociale sunt sortite
eºecului ºi recomandãrile de politicã publicã pentru

reducerea poluãrii fãcute în absenþa unei „pieþe a poluãrii”

nu pot decât sã înrãutãþeascã lucrurile.
Drepturile de proprietate privatã asupra resurselor au

un rol important în analiza problemelor mediului.

Originea problemei poluãrii – definitã drept conflict in-
terpersonal în folosirea unor resurse productive – stã în

lipsa drepturilor de proprietate clar definite. Rezolvarea

nu poate veni decât din aceeaºi direcþie: posesiunea
privatã ºi titluri de proprietate transferabile. Perspectiva

asupra poluãrii este astfel schimbatã din „eºec al pieþei”

în generarea unui nivel optim de producþie în eºec legal,
care face ca piaþa sã nu poatã funcþiona eficient datoritã

lipsei instituþiei cruciale a dreptului de proprietate.

Soluþii austriece la problema poluãrii
Drepturi de proprietate privatã: problema poluãrii

apare datoritã lipsei drepturilor de proprietate privatã
asupra unor resurse. Posesiunea privatã a resurselor creºte

eficienþa ºi responsabilitatea folosirii acestora. Oamenii

tind sã fie mai întreprinzãtori ºi sã foloseascã resursele
mai chibzuit atunci când existã proprietatea privatã.

Poluatorul plãteºte: odatã ce toate drepturile de

proprietate sunt clar stabilite, poluatorul ºi proprietarul
resursei poluate pot intra în negocieri ºi rezolva conflictul

pe baze private. Fiind nevoit sã plãteascã, poluatorul
internalizeazã costul activitãþii sale generatoare de con-

flict în costul de producþie. Poluatorul are apoi libertatea

sã acþioneze conform propriilor planuri: eliminarea
poluãrii, reducerea poluãrii doar la proprietatea sa sau

compensarea (în continuare a) proprietarului resursei în

cauzã.
Primul venit, primul servit: în cazul în care drepturile

de proprietate asupra unei resurse sunt neclare, principiul

primul venit, primul servit poate avea unele avantaje din
perspectiva pieþelor. Acesta reduce probabilitatea apariþiei

unui conflict sau genereazã  un proces de negociere. Primul

venit va beneficia de o certitudine crescutã cã va putea
folosi în continuare resursa în cauzã, lucru care va con-

duce la creºterea eficienþei pieþelor prin îmbunãtãþirea

relevanþei informaþiilor transmise de sistemul de preþuri.
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