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11 Efekty zewnętrzne i zawodność rynku 

M I K R O E K O N O M I A 
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W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 

 Co to jest efekt zewnętrzny? 

 Dlaczego efekty zewnętrzne sprawiają, że 

alokacja rynkowa jest nieefektywna?  

 W jaki sposób ludzie rozwiązują problem efektów 

zewnętrznych bez interwencji państwa? Dlaczego 

te rozwiązania nie zawsze działają?  

 W jaki sposób państwo może poprawić rynkową 

alokację zasobów jeżeli mamy do czynienia z 

efektami zewnętrznymi? Jakie polityki daja 

największą szansę sukcesu? 
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 Przypomnienie z Rozdziału 1: Rynki stanowią 

zwykle dobrą formą organizowacji aktywności 

gospodarczej . 

 Lekcja z Rozdziału 8: W przypadku braku 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, 

alokacja konkurencyjna jest efektywna 

(maksymalizuje nadwyżkę całkowitą). 

Wprowadzenie 
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Wprowadzenie 

 Jedna z zawodności rynku: efekty zewnętrzne. 

 Efekt zewnętrzny: stanowi nieskompensowany 

wpływ działań jednej osoby na dobrobyt innych 

osób (który nie jest brany pod uwagę przy 

podejmowaniu decyzji).   

• Negatywny efekt zewnętrzny: wpływ jest 

szkodliwy  

• Pozytywny efekt zewnętrzny: wpływ jest 

pozytywny   
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 Egoistyczni nabywcy i sprzedający zaniedbują 

efekty zewnętrzne swoich poczynań, więc wynik 

rynku jest nieefektywny.   

 Inna Zasada z Rozdziału 1: Czasami państwo 

może usprawnić funkcjonowanie rynku.  

 

Wprowadzenie 
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Zanieczyszczenie powietrza: negatywny 
efekt zewnętrzny 

 Przykład negatywnego efektu 

zewnętrznego: zanieczyszczenie powietrza 

przez fabryki.  

• Przedsiębiorstwo nie ponosi pełnych 

kosztów swojej produkcji, więc będzie 

produkować więcej, niż ilość efektywna 

dla społeczeństwa.  

 Jak państwo może poprawić alokację 

rynkową? 

• Nałożyć podatek na przedsiębiorstwo 

równy kosztowi zewnętrznemu 

zanieczyszczenia, które generuje. 
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Inne przykłady negatywnych efektów 
zewnętrznych 

   

 Głośna muzyka u sąsiada. 

   

 Rozmawianie przez komórkę podczas 

prowadzenia samochodu, czyni jazdę mniej 

bezpieczną dla wszystkich użytkowników dróg. 

 Problemy wynikające z biernego palenia. 
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Inne przykłady pozytywnych efektów 
zewnętrznych 

 Fakt, że jesteś zaszczepiony 

na choroby zakaźne chroni nie 

tylko ciebie, ale ludzi, w 

towarzystwie których 

przebywasz.  

   

  

 Renowacja twojego domu 

powoduje wzrost wartości 

domów sąsiednich. 
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Analiza negatywnego efektu zewnętrznego 
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Jedno z rozwiązań: 
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“Internalizacja efektu zewnętrznego” 

 Internalizacja efektu zewnętrznego:  polega na takiej 

zmianie bodźców, która powoduje, że ludzie, podejmując 

działania uwzględniają ich efekty zewnętrzne. 

 W poprzednim przykładzie, podatek ($1 za galon) 

nałożony na producentów powoduje, że ich koszt 

prywatny równy jest kosztowi społecznemu. 

 Kiedy uczestnicy rynku muszą płacić koszt społeczny, 

równowaga rynku osiąga optimum społeczne.   

 (Nałożenie tego podatku na kupujących osiągnęłoby taki 

sam skutek) 
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 W przypadku pozytywnych efektów zewnętrznych,  

wartość społeczna dobra obejmuje: 

• Wartość prywatna –  wartość bezpośrednio dla 

kupujących 

• korzyści zewnętrzne – wartość pozytywnego wpływu 

na osoby postronne. 

  Optymalne społecznie Q maksymalizuje dobrobyt: 

• Przy niższym Q, wartość społeczna dodatkowych 

jednostek przewyższa ich koszt. 

• Dla każdego wyższego Q, koszt jednostki krańcowej 

przewyższa jego wartość społeczną. 

Pozytywne efekty zewnętrzne 

A C T I V E  L E A R N I N G  1:    
Analiza pozytywnego efektu zewnętrznego 

14 

Rynek szczepionek 

przeciw grypie 

D 

S 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 10 20 30 

P 

Q 

$ 

Korzyść zewnętrzna  

= $10/szczepionka 

 Narysuj krzywą 

wartości społecznej. 

  Znajdź optymalne 

społecznie Q.  

 Jaka polityka 

zinternalizuje te 

korzyści  zewnętrzne? 



6 

A C T I V E  L E A R N I N G  1:    

Answers 

15 

Rynek szczepionek przeciw grypie 

D 

S 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 10 20 30 

P 

Q 

$ 

16 

  
 
W przypadku negatywnych efektów zewnętrznych 

 Rynek produkuje za dużo w porównaniu do potrzeb 
społeczeństwa 

W przypadku pozytywnych efektów zewnętrznych: 

 Rynek produkuje za mało w porównaniu do potrzeb 
społeczeństwa 

Aby uzdrowić ten problem: zinternalizujemy efekt 
zewnętrzny należy 

 opodatkować dobra z negatywnym ef. zewnętrznym 

 subsydiować dobra z pozytywnym ef. zewnętrznym 

Podsumowanie efektów zewnętrznych 
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Typy prywatnych rozwiązań: 

 Normy społeczne 

 Działalność charytatywna 

 Własny interes (jeden właściciel pasieki i sadu) 

 Kontrakty pomiędzy uczestnikami rynku a tymi 

którzy są odczuwają skutki efektów 

zewnętrznych. 

Prywatne rozwiązania problemu 
efektów zewnętrznych 
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 Twierdzenie  Coase’a:  

jeśli prawa własności są zdefiniowane oraz jeśli 

podmioty prywatne mogą negocjować alokację 

zasobów, nie ponosząc przy tym kosztów, to są 

w stanie samodzielnie rozwiązać problem 

efektów zewnętrznych. 

Prywatne rozwiązania 
zewnętrzności 
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Przykład twierdzenia Coase’a 

Darek ma psa, Burka.   

Negatywny efekt zewnętrzny:  

Burek szczeka, co przeszkadza Joasi,  

sąsiadce.   

Wynik efektywny społecznie                      

maksymalizuje dobrobyt  Darka + Joasi.   

• Jeżeli Darek przedkłada Burka nad 

ciszę i spokój Joasi pies powinien zostać.   

Twierdzenie Coase’a: Jeśli prawa własności są 

zdefiniowane rynek osiągnie alokację efektywną 

(brak kosztów negocjacji).  

Szczekający 

Burek 
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Twierdzenie Coase’a: Przykład 

 Przypadek 1:    

Darek ma prawo posiadać Burka.   

Korzyść z posiadania Burka dla Darka = $500 

Koszt szczekającego Burka dla Joasi = $800 

 Wynik efektywny społeczny:   

  

 Wynik prywatny:   

  

   

 Wynik prywatny … wynik efektywny. 
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Twierdzenie Coase’a: Przykład 

 Przypadek 2:   

Darek ma prawo posiadać Burka.   

Korzyść posiadania Burka dla Darka= $1000 

Koszt szczekającego Burka dla Joasi = $800 

 Wynik efektywny społecznie:   

  

 Wynik prywatny:   

  

   

   

 Wynik prywatny … wynik efektywny. 
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Twierdzenie Coase’a: Przykład 

 Przypadek 3:   

Joasia ma prawo do ciszy i spokoju.  

Koszt szczekającego Burka dla Joasi = $500 

Korzyść z posiadania Burka dla Darka = $800 

 Wynik efektywny społecznie: 

 Wynik prywatny:   

  

 Wynik prywatny …. wynik efektywny. 

A C T I V E  L E A R N I N G  2:    

Burza mózgów 

Razem, dla 1000 mieszkańców Green Valley 

pływanie w jeziorze Blue ma wartość $100,000.  

Pobliska fabryka zanieczyszcza wodę w jeziorze, i 

musiałaby zapłacić $50,000 za sprzęt do 

oczyszczenia wody.  

A. opisz jak działa rozwiązanie Coase’a w 

rozwiązaniu prywatnym.   

B. pomyśl, czy w realnym świecie to rozwiązanie 

może nie działać.   

23 
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A C T I V E  L E A R N I N G  2:    

Burza mózgów 

Odp A. … 

Odp B. … 

24 
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Dlaczego prywatne rozwiązania nie zawsze są 
skuteczne 

 Koszty transakcyjne: stanowią koszty, które strony 

ponoszą podczas uzgadniania porozumienia i w trakcie 

jego realizacji. 

 Trudności negocjacyjne: Czasami w procesie 

negocjacji porozumienia nie udaje się osiągnąć pomimo, 

że ono istnieje na skutek strategii negocjacyjnych stron. 

 Problemy z koordynacją interesów: mogą 

występować, kiedy liczba podmiotów jest duża.  

 Asymetria informacji i racjonalność zachowań: strony 

mogą dysponować nierównym dostępem do informacji 

oraz ludzie mogą się zachowywać nieracjonalnie  
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Relacyjne efekty zewnętrzne 

 Relacyjny efekt zewnętrzny: sytuacja, w której 

osiągane przez kogoś korzyści zależą od jego przewagi 

nad innymi. 

 Przykład: Każde duże miasto chce, żeby klub piłkarski z 

tego miasta został mistrzem Polski. W efekcie każde 

dotuje swoje kluby dla zwiększenia szans. Ponieważ 

każdy klub to robi szanse poszczególnych klubów są 

takie same jakby były gdyby nikt nie dotował klubów 

(społeczeństwo traci, rosną zarobki piłkarzy – ci 

zyskują).   
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Kontrola efektów zewnętrznych 
przez państwo 

Dwa podejścia 

 podejście nakazowe oznacza bezpośrednie 

regulowanie zachowań. Przykłady: 

• limity na ilość emitowanego zanieczyszczenia  

• nakładanie obowiązku wprowadzania technologii 

obniżającej zanieczyszczenie powietrza na firmy. 

 podejście rynkowe kształtowanie motywacji w taki 

sposób, aby podmioty prywatne samodzielne 

rozwiązywały problem. 
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Podejście rynkowe #1:   
Podatki korygujące & subsydia 

 Podatek korygujący: to podatek nakładany w celu 

skompensowania skutków negatywnego efektu 

zewnętrznego. 

 Nazywany też podatkiem Pigou od nazwiska Arthura 

Pigou (1877-1959).   

 Idealny podatek korygujący = koszt zewnętrzny 

 Dla działalności mających pozytywne efekty zewnętrzne, 

Idealne subsydium korygujące = korzyść zewnętrzna 
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Podejście rynkowe #1:    
Podatki korygujące & subsydia 

 Przykład: Acme i US Electric to elektrownie węglowe. Obie 

emitują po 40 ton dwutlenku siarki  miesięcznie. Dwutlenek 

siarki powoduje kwaśne deszcze i inne problemy 

zdrowotne. 

 Cel: redukcja emisji SO2 o 25% 

 Opcje 

• regulacja:   

wprowadzenie nakazu obniżenia emisji o 25% 

• podatek korygujący:   

każda z elektrowni zmuszona jest do płacenia za każdą 

tonę wyemitowanego SO2.  Ustal podatek na poziomie, 

który osiągnie cel.  
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Podejście rynkowe #1:  
Podatki korygujące & subsydia 

 Załóżmy, że koszt redukcji emisji jest niższy dla 

Acme niż dla US Electric.  

 Wynik efektywny społecznie: Acme redukuje 

emisje w stopniu wyższym niż US Electric.   

 Podatek korygujący jest ceną za prawo do 

zanieczyszczania powietrza.   

 Jak inne ceny, podatek alokuje to „dobro” w 

przedsiębiorstwie, dla którego ma większą 

wartość (US Electric). 
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Podejście rynkowe #1:  
Podatki korygujące & subsydia 

 W przypadku istnienia regulacji, żadna z firm nie 

ma zachęty, aby eliminować emisje o więcej niż 

zakładane 25%.   

 Podatek od emisji zachęca firmy do dalszej 

eliminacji emisji jak długo koszt eliminacji jest 

niższy niż koszt podatku.  

 Jeżeli pojawia się lepsza technologia 

oczyszczania powietrza, podatek daje firmom 

zachętę do jej wprowadzenia. 
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Podejście rynkowe #1:  
Podatki korygujące & subsydia 

 Inne podatki zniekształcają zachęty i odsuwają 

gospodarkę od optimum społecznego. 

 Ale podatki korygujące zwiększają wydajność 

poprzez dostosowanie zachęt prywatnych i 

społecznych. 

 To są „dobre” podatki. 
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Przykład podatku korekcyjnego: cena benzyny 

Podatek od benzyny kompensuje trzy negatywne 

efekty zewnętrzne: 

 zatłoczenie 

im więcej jeździsz, tym bardziej przyczyniasz się 

do zatłoczenia 

 wypadki 

duże samochody powodują większe straty w 

wypadkach 

 Zanieczyszczenie powietrza 

spaliny przyczyniają się do globalnego ocieplenia. 

A C T I V E  L E A R N I N G  3:    

 Pytanie do dyskusji 

Cel:   

redukcja spożycia benzyny 

Dwa podejścia: 

A. Wprowadzić regulacje nakazujące producentom 

samochodów produkcję samochodów benzyno 

oszczędnych. 

B. Znacząco podnieść podatek na benzynę 

34 

Przedyskutuj zalety każdego podejścia. Który 

osiągnie cel niższym kosztem? Kto poprze, a kto 

będzie przeciwny każdemu z podejść?  
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Podejście rynkowe #2:  
Zbywalne zezwolenia na emisję zanieczyszczeń 

 Przypomnienie: Zarówno Acme jak i US Electric emitują 40 

ton SO2, w sumie 80 ton.  

 Cel:  zredukować emisję o 25% (do 60 ton/miesiąc) 

 Załóżmy, że koszt redukcji emisji wynosi   

$100 za tonę dla Acme, zaś $200 za tonę dla US Electric. 

 Jeżeli regulacje wymagają od każdej z firm redukcję 10 

ton, wtedy 

   koszt dla Acme:  

   koszt dla USE: 

   koszt całkowity osiągnięcia celu = 
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Podejście rynkowe #2:  
Zbywalne zezwolenia na emisję zanieczyszczeń 

 Alternatywa:   

• wydanie 60 zezwoleń, zezwalających każdemu z ich 

posiadaczy emisję 1 tony SO2 (w sumie 60 ton) 

• daj 30 zezwoleń każdej firmie 

• stwórz rynek handlu pozwoleniami 

 Każda firma wybiera pomiędzy opcjami: 

• emisja 30 ton SO2, wykorzystując wszystkie zezwolenia 

• emisja < 30 ton, sprzedaż niewykorzystanych zezwoleń 

• kupno większej ilości zezwoleń i emisja > 30 ton  

37 

Przyjmijmy, że cena rynkowa 1 pozwolenia= $150    

Jedna możliwa równowaga: 

Acme 

• wydaje ……. aby ściąć emisję o …. ton 

• ma …. niewykorzystanych zezwoleń, sprzedaje je za 

……. 

• koszt netto dla Acme:  …… 

US Electric 

• Emisja ……………………………………………. 

• kupuje ….. zezwoleń od  Acme za …….. 

• koszt netto dla USE:  …….. 

Koszt całkowity osiągnięcia celu:  …….. 

Podejście rynkowe #2:  
Zbywalne zezwolenia na emisję zanieczyszczeń 
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Podejście rynkowe #2:    
Zbywalne zezwolenia na emisję zanieczyszczeń 

 System zbywalnych zezwoleń pozwala osiągać cel 

po niższej cenie niż regulacje.    

• Firmy z niskim kosztem redukcji 

zanieczyszczenia sprzedają zezwolenia, które 

mogą. 

• Firmy z wysokim kosztem redukcji 

zanieczyszczenia kupują zezwolenia.   

 Wynik: Redukcja zanieczyszczenia koncentruje 

się wokół firm z niskim kosztem. 
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Zbywalne zezwolenia na emisję 
zanieczyszczeń w praktyce 

 USA wydaje zbywalne zezwolenia na 

zanieczyszczenie SO2 od 1995 r. 

 Pozwolenia na dwutlenek azotu wydawane w 

stanach północno-wschodnich USA od 1999 r. 

 Pozwolenia emisję dwutlenku węgla wydawane 

w Europie od 1 stycznia 2005 r. 
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Podatki korygujące vs. zbywalne 
zezwolenia na emisję zanieczyszczeń 

 Krzywa popytu na zanieczyszczenie jest malejącą 

funkcją „ceny” zanieczyszczania.  

• Podatek korygujący podnosi tą cenę i ogranicza 

wielkość popytu na zanieczyszczenie przez 

firmy. 

• Zbywalne pozwolenia ograniczają podaż 

zanieczyszczenia i mają ten sam efekt jak 

podatek.  

 Jeżeli decydenci nie znają krzywej popytu łatwiej  

jest osiągnąć zmierzony cel przez zbywalne 

zezwolenia.   

41 
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Prawa własności: 

 Jeżeli mam prawo do 1 km powietrza ponad 

moim domem wówczas nikt nie może legalnie 

go zanieczyszczać. 

 Mogę negocjować z firmą, która chce je 

zanieczyszczać cenę.  

 Ustanowienie takich praw własności może być 

skomplikowane i zapewnienie im ochrony prawnej 

może być drogie.  

Publiczno-prywatne sposoby rozwiązania 
problemu efektów zewnętrznych 

44 

W przypadku braku praw własności: 

 Gdy rynek funkcjonuje niewłaściwie państwo 

może ewentualnie zaradzić. 

 Np. w przypadku pozwoleń na emisję 

zanieczyszczeń państwo dookreśla prawa 

własności i uwalnia siły rynkowe. 

 Czasami zasoby wspólne są w posiadaniu agencji 

państwowych, w innych przypadkach państwo 

reguluje zachowanie podmiotów prywatnych.  

 

Publiczno-prywatne sposoby rozwiązania 
problemu efektów zewnętrznych 
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Nie zawsze ustanowienie praw własności jest 

możliwe lub proste: 

 Powietrze, morze i rzeki? 

 Prawa własności intelektualnej? 

Problemy z ustanowieniem praw własności 

46 

W przypadku relacyjnych efektów zewnętrznych 

można poprawić sytuację za pomocą: 

 W sporcie, prawo antydopingowe,  pułap 

wynagrodzeń (w NBA). 

 Umowy arbitrażowe i ustanowienie 

zewnętrznych instytucje nadzorujące spory 

pomiędzy klubami. 

 Ogólnokrajowy(-europejski) zakaz finansowania 

stadionów przez miasta. 

 

Przeciwdziałanie pozycyjnemu 
 wyścigowi zbrojeń 

47 

 Niektórzy politycy, wielu aktywistów uważają, że 

nikt nie powinien mieć prawa, aby „kupić” prawo 

do zanieczyszczania środowiska, nie można 

nałożyć ceny na środowisko. 

 Ale, ludzie dokonują wyborów. 

 Wartość czystego powietrza i wody musi być 

porównana z kosztami.  

 Podejście rynkowe redukuje koszt ochrony 

środowiska, więc powinno ono podnieść 

społeczny popyt na czyste środowisko.  

Zastrzeżenia wobec ekonomicznej analizy 
zanieczyszczenia środowiska 
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Podejmowanie decyzje przez państwo nie zawsze 

są oparte o pełną informację i w oparciu o racjonalną 

pozytywną analizę: 

 Celem rządu niekoniecznie musi być dobrobyt 

społeczny. 

 Zawodność państwa – zjawisko polegające na 

zakłóceniu procesu politycznego (zbiorowego) 

podejmowania decyzji w taki sposób, że jego 

wyniki są nieefektywne. 

Zawodność państwa 
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 Teoria wyboru publicznego. 

 Motywy wyborców (racjonalna ignorancja). 

 Motywy polityków. 

 Motywy biurokratów. 

 Efekt wąskich interesów. 

 Koniunkturalne koalicje (poparcie w zamian za 

projekty dla regionu z którego pochodzi poseł). 

 Poszukiwanie renty 

Zawodność państwa 
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 Nieefektywność sektora publicznego. 

 Kumoterstwo. 

 Nieefektywność systemu podatkowego. 

Zawodność państwa 
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Podsumowanie 

 Efekt zewnętrzny pojawia się, kiedy transakcja 

rynkowa dotyka osób trzecich. Jeżeli jest to 

negatywny efekt zewnętrzny (jak 

zanieczyszczenie powietrza) ilość rynkowa 

przewyższa ilość optymalną społecznie. Jeżeli jest 

to pozytywny efekt zewnętrzny, ilość rynkowa jest 

mniejsza niż ilość optymalna społecznie. 
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Podsumowanie 

 Czasami, ludzie mogą samodzielnie rozwiązać 

problem efektów zewnętrznych. Twierdzenie 

Coase’a mówi, że podmioty prywatne mogą 

negocjować na temat alokacji zasobów, nie 

ponosząc przy tym kosztów, to są również w 

stanie samodzielnie rozwiązywać problem efektów 

zewnętrznych. W codziennym życiu targowanie 

się jest często kosztowne i trudne i twierdzenie 

Coase’a nie ma zastosowania.   
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Podsumowanie 

 Państwo może próbować rozwiązać ten problem. 

Może zinternalizować zewnętrzność przy użyciu 

podatków korygujących. Może wydawać 

zezwolenia dla firm zanieczyszczających 

powietrze i ustanowić rynek, na którym można 

handlować zezwoleniami. Takie działania często 

chronią środowisko po niższej cenie, niż 

bezpośrednie regulacje.   


