
Tecniques de gestio pel medi ambient
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Externalitats, bens publics i contaminacio . El mare teoric

Moltes de les activitats productives i/o consumptives dels agents economics
provoquen efectes quc entren com a arguments de les funcions d'utilitat i producci6
d'altres agents. Aqucst tipus d'intcrdependencia es el que constitueix la base de la
teoria de les externalitats, questi6 que fa que l'equilibri competitiu no comporti
las caracteristiques d'eficiencia paretiana i doni lloc a una mala assignaci6 de
recursos que reclarna d'accions correctores.

Les relacions entre la teoria de les externalitats i els problemes de medi ambient
son bastant 6bvies. Les empreses i els consumidors influencien la qualitat del medi
ambient mitjancant nombroses vies. La fabrica que emeteix fums o aboca residus
contarninadors a la natura afecta el nivell de salut de la poblaci6 i els processor
de producci6 d'altrcs industries. Els consumidors tambe deterioren la qualitat del
medi ambient amb el trafic rodat. Podriem trobar molts mes exemples, per6 tots
conducixen al mateix: productors i consumidors efectuen descarregues d'elements
que contaminen el medi ambient, extrauen recursos naturals i competeixen per
his de recursos escassos com son els espais naturals per activitats d'oci.

Una giiestio addicional clue afecta la manera com que les externalitats han
d'esser corregides dins dels problemes del medi ambient es que les externalitats
generades dins d'aquest context tenen el caracter de be public en el sentit que
els seus efectes no son excluibles en funci6 dels agents que les suporten si be en
molts de casos el caracter de be public to connotacions de be public local.

A la figura l mostrem el model mes senzill dins del qual es poden tractar els
problemes del medi ambient.

A causa de la presencia d'externalitats, els costos marginals privats i socials de
la producci6 del be que genera aquelles externalitats no coincideixen. Aquesta
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situacio ha cstat 11-lustrada per ditcrents actors, tans en la seva versio d'equilibri

parcial com d'equilibri general, que ve representada per la grafica anterior.

La introduccio d'un impost sobre ]a produccio del be que contamina permet

internalitzar els efectes externs, de tai manera que Ies empreses causants de les

externalitats han de comptar els costos que proporcionen a la societat com si fossin

costos propis. Aixi s'aconsegueix igualar els costos marginals privats i socials de

I'area economica que estem considerant, millorant la seva eficiencia economica i

assolint un nivell superior de benestar. En teoria, doncs, aquesta intervencio permet

passar d'una situacio ineficient a una altra que as Pareto optima.

En la figura I, la introduccio d'un impost sobrc el be que genera la contaminacio,

el be Y, fa que aquest s'encareixi respecte al preu del be X (que no genera efectes

externs) i, per tant, en la situacio final d'equilibri (punt B) c] pendent de la nova

recta de balanc reflectira una relacio de preus relatius entre els dos bens que sera

igual als respectius costos marginals socials de la seva produccio.

Les conclusions que es poden desprendre del model son bastant obvies. Existeix

una discrepancia entre el preu social del be que produeix ]'empresa contaminadora

i el seu preu privat. Com que el preu privat dels bens es per sota del preu social,

les empreses contaminants produeixen un nivell de output que es superior al

socialment desitjable i donen Iloc a una mala assignacio de recursos.

La correcta reassignacio dell recursos pot esser aconseguida mitjancant la intro-

duccio d'una taxa pigouviana, 1'establiment de controls directes o mecanismes simi-

lars. Des del punt de vista tecnic sera preferible la utilitzacio de taxes a 1'establiment

de control directes, ja que aquests poden ocasionar distorsions a l'estructura produc-

tiva en el cas que existeixin diverses empreses que contaminen a diversos nivells

dins d'una matcixa zona.
En la figura 2 mostrem com funciona 1'establiment d'una taxa. Les corbes MCT

i MD mesuren el cost marginal de reduir (tractar) el nivell de residus i l'avaluacio

dels danys que provoca el deteriorament del medi ambient.

Si no hi ha cap accio correctora, ]es empreses ocasionaran un nivell de pol-luc16

OA (es a dir no invertiran ni una pesseta en el tractament dels residus).

Imaginem ara que el govern introdueix una taxa igual a OY, a totes aquelles

empreses que contaminen per sobrc del nivell OB. En aquesta situacio sera favorable

per a les empreses invertir en neteja fins aquell punt en el qual els costos marginals

de neteja son iguals a la taxa pigouviana, es a dir fins el punt B que representa

1'optim. Una situacio similar s'aconseguiria si donessim subvencions a les empreses

perque netegessin i eliminessin els sous resides o emisions de fums. En aquest cas

la corba CMT es desplacaria cap avail fins el punt B, on es situaria de nou 1'equilibri

de la produccio.
La imposicio de taxes o la concesio de subsidis es un cami alternatiu per arribar

al nivell optim (standard) de pol-lucio. La utilitzacio d'una altra via dependra

de les preferencies dels poders publics, pero en general, seguint a Baumol i a Oates,

els economistes creuen que el sistema de subvencions presenta alguns inconvenients.

En concret les empreses tenen incentius a adoptar processos mes contaminadors

a l'objecte do rebre majors subvencions.

Tipus de taxes

L'us de taxes pigouvianes, si be es presenta com la mes prometedora de les
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vies per a tractar de resoldre els problemes de mcdi ambient, no esta desprox ista

de problemes. El mes important es que es de dificil calcul, ja que costa concixer,

en la practica, el valor real de la corba MD. AixO ha portal a Baumol i Oates i a

partir d'aqui, a determinades administracions, a establir uns standards de pol-lucio
que es considerin acceptables i a buscar temptativament aquell valor de les taxes
que s'aproximi al nivell real de pol•lucio standard.

El problema d'aquestes taxes es que poden ocasionar perdues permanents de

benestar. En la figura 3 suposem que el nivell standard de pol-lucio considerat per

les autoritats es igual a OD. Les empreses netejaran fins el punt en que el cost de

reduir la pol-lucio sigui inferior al valor de la taxa, es a dir, fins a AD. Aixo fa
que es produeixi una perdua de benestar social igual a CEF, ja que el nivell de
pol-lucio 01), el valor de la darrera unitat invertida en la reduccio del nivell de

pol•luc116, es inferior al valor del dany marginal ocasionat per aquest nivell de pol.lu-

ci.o.
En aquest sentit. I'csquema de taxes reguladores del nivell de pol-lucio en funcio

d'uns standards determinats just to sentit si ens enfrontem a situacions caracteritza-

des per fortes deficiencies informativcs o falta de convexitat en les funcions.

Un tcrcer tipus de taxes que es poden considerar per a la gestio del medi

ambient consisteix en la denominada taxa redistributiva, que s'utilitza en determi-

nats paisos europeus. especialment en relacio als problemes d'administracio d'aigues

que semblen de moment els mes importants per a Catalunya. En aquest cas les

entitats encarregades de mantenir 1'estat de les aigues sota ones condicions adequa-

des formulen programer de sanejament i/o de conservcio que comporten natural-

ment les seves despeses corresponents. L'objectiu de la taxa redistribuidora es

establir cobrar a les empreses pol-lucionants a l'objecte d'equilibrar les despeses

que fan els organismes perti.nents.

A I'iigual que la taxa reguladora de Baumol o/i Oates, el nivell al qua] s'establei-

xen les taxes redistributives no preten omplir els nivells d'optimitat, pero enfront a

aquest, presenta una major flexibilitat en el seu maneig, en el sentit que el volum

de la taxa esta tant en funcio de la quantitat de pol-lucio emesa per cada agent

com per I'us a que es destina l'aigua. En aquest sentit, la imposicio d'aquesta taxa

no persegueix tant arribar a aconseguir uns standards de medi ambient al Ilarg de

tot el territori quan a possibilitar que cada recurs pugui absorbir al maxim les

seves capacitats ambientals.

D'altra banda la utilitzacio d'una taxa redistributiva resulta mes convenient

quan e] nombre d'empreses que se situen a una zona es nombros i de caracter

mitja o petit ja quc resol en part el problema de la indivisibilitat que es pot

presentar, i pot resultar I'unic mecanisme efectiu per aconseguir que es producixin

les inversions que son necessaries per a depurar el medi ambient de contaminacions.

En aquest sentit, la legislacio europea considera una dimensio mitjana, mentre que

Baumol i Oates sembla que pensen unicament en empreses de gran importancia

que poden portar per elles mateixes els projectes i inversions necessaris en relacio

a la preservacio limitada del medi ambient.
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