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A környezetszennyezés gazdaságtana 

• Externális hatások 

• Közjavak 

• Természeti erőforrások 

• Újdonság: 

– A „termék” nem feltétlenül jelenik meg a piacon. 

– A „termék” nem feltétlenül termelődik újra. 



• Mikröokomia = egyéni érdekek 

» Háztartások, vállalatok 

 

• Az egyéni döntéshozók ítéletein alapuló haszonelvű piaci egyensúlyi 

megoldása az egyéni (individuális) költségek viszonylatában jelent 

hatékony tényező-felhasználást. 

Egyéni és társadalmi megítélés 



Egyéni és társadalmi megítélés 

• Egyéni megítélés ≠ társadalmi megítélés 

 

• Társadalmi költség: az összes költség, amit egy gazdasági 

tevékenység a társadalomnak okoz. 

 

• Ezeknek csak egy részét viselik a gazdasági szereplők. 

 



Egyéni és társadalmi megítélés 

• Társadalmi jólét: magánjavak esetében a magánszemély hasznán 
felül más személynek okozott jólétnövekedést is tartalmazza. 

 

    MC=MU1+MU2+MU3 

 

• Eddigi mutatók:  

– Egyéni határköltség (Marginal Personal Cost: MPC/MPB) 

– Egyéni határhaszon (Marginal Personal Utility: MPU) 



Egyéni és társadalmi megítélés 

• Társadalmi határköltség: egy termék vagy egy szolgáltatás pótlólagos 

egységének előállítása során felmerülő összes költségváltozást jelenti. 

Marginal Social Cost – MSC  

• Társadalmi határhaszon: egy termék vagy egy szolgáltatás pótlólagos 

egységének előállításával ill. elfogyasztásával járó összes hasznosság 

illetve jólétváltozásra utal. 

Marginal Social Benefit – MSB 



Egyéni és társadalmi megítélés 

• A társadalmilag hatékony erőforrás-felhasználás kritériuma: 

MSC=MSB  

 

• Egy termelési tényező felhasználása társadalmilag akkor optimális, ha 
az utolsó egységének felhasználásával nyert termék 
előállításából/elfogyasztásából származó társadalmi határhaszon 
megegyezik a tényező társadalmi határköltségével. 

 



Egyéni és társadalmi megítélés 
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Piaci egyensúly és társadalmilag hatékony inputfelhasználás 



Az externális hatások elmélete 

 „Egy személy nevezzük „A”-nak bizonyos szolgáltatást nyújt „B”-nek, 

amiért „A” megkapja a fizetséget. Ennek során azonban akaratlanul 

hasznos vagy káros szolgáltatást nyújt egy harmadik személynek is 

„C”-nek oly módon, hogy a haszon az azt élvezővel nem fizethető 

meg, míg a kártérítés a károsult számára nem kényszeríthető ki.” 

     Pigou, 1932 



Az externális hatások elmélete 

Externália érintettje Extern hatás jellege 

pozitív negatív 

Fogyasztó erdősítés légszennyezés 

Termelő kutatási eredmények vízszennyezés 



Az externális hatások elmélete 

Egyéni határköltség 
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A társadalmi és a magánköltségek eltérése – extern hatás 



Közjavak versus magánjavak 

• A közjavak olyan termékek, amelyek osztatlanul szolgálják az 
egész közösség javát, függetlenül attól, hogy egyénileg meg 
kívánják-e (vagy meg lehet-e) ezeket vásárolni vagy sem.  
A magánjavak ellenben szétoszthatók, mindenkinek saját 
rendelkezésére bocsáthatók. 

 

• A közjavak jellemzői: 

– Fogyasztásukból nem zárható ki senki. 

– Nincs rivalizálás. 



A környezetszennyezés gazdaságilag optimális 

szintje 

• A környezetszennyezés optimális szintje??? 

     A legnagyobb és a zérus emisszió között található. 

 

• A környezetszennyezés visszafogásának van 

– Haszna 

– Költsége  



A környezetszennyezés gazdaságilag optimális 

szintje 
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A környezetszennyezés visszafogása (kiszűrt szennyezés) 



Megoldási javaslatok az externáliák internalizálására 

1. A Pigou-féle adómegoldás 

 

• Környezeti adó és támogatások („címkézés”) 

• A MPC és az MSC különbségének adó formájában történő 
megfizettetése. 

• Hatásmechanizmus: 

– A gazdálkodót orientálja a beavatkozás helyének és 
idejének megválasztásában, preventív reakció 

– Innovációra ösztönöz 

• Az ökológiai adóreform célja: az adóteher áthelyezése a 
munkáról a természeti erőforrások felhasználására. 



Megoldási javaslatok az externáliák internalizálására 

2. A kétoldalú magán egyezkedés és a Coase-tétel 

 

• Ronald Coase, 1960: az érintett felek önkéntes egyezkedése 
bizonyos feltételek mellett hatékony eredményre vezet. 

 

• Csak tisztázott tulajdonviszonyoknál lehetséges. 

 

• Az externália internelizálása reciprok természetű. 

– Vegyszer-halastó 

– Vegyipari üzem – városlakók joga a tiszta levegőhöz 



Megoldási javaslatok az externáliák internalizálására 

3. Felelőségi szabályok, magánjogi kártérítések alkalmazása 

 

• A károkozót jogilag vonják felelőségre. 

 

• Gyakorlati problémák: 

– Magas perköltségek; 

– Tulajdonjogok tisztázatlansága  
(pl. levegőszennyezés); 

– Lehetetlen a felelősség megosztása több szennyező 
együttes externális hatása esetén.  
(pl. folyók szennyezése vegyi anyagokkal) 



Megoldási javaslatok az externáliák internalizálására 

4. Piaci megoldások: forgatható környezetszennyezési jogok 

(engedélyek) 

 

• A magánjavak tulajdonának fogalmát kiterjesztik a 
környezetszennyezésre. 

• Szennyezési jogok, engedélyek 

 

• Feltételei: 

– Általános érvényűség (Universality); 

– Kizárólagosság (Exclusivity); 

– Átruházhatóság (Transferability); 

– Kikényszeríthetőség (Enforcability). 



Önkéntes megállapodás 

Jogi eszközök 

Kényszerű kártalanítás 

Adminisztratív intézkedések 

Adók és támogatások 

Forgalmazható 

 szennyezési jogok 

Megoldási javaslatok az exetrnáliák internalizálására 



CO2 tőzsde  

 

 
http://www.euets.com/index.php?page=2&l=1 



Köszönöm a figyelmet! 


