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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.1

Kατηγορίες εξωτερικών οικονομιών
Οι εξωτερικές οικονομίες ως στρέβλωση της αγοράς
Η ρύπανση ως εξωτερική οικονομία

Το άριστο επίπεδο ρύπανσης
Θεώρημα Coase

Οι εξωτερικές οικονομίες της ενέργειας
Το πρόγραμμα ExternE
Μεθοδολογία και αποτελέσματα

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.2

Ερωτήματα

Γενικά ερωτήματα:
Τι σημαίνει εξωτερικό κόστος ή εξωτερικό όφελος;
Θα πρέπει να επιδιωχθεί ο μηδενισμός του εξωτερικού 
κόστους/οφέλους;
Ποιο είναι το εξωτερικό κόστος των βασικών 
τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας; 

Ειδικά ερωτήματα:
Γίνεται ένας νέος σταθμός μετρό στη γειτονιά σας. Τι 
εξωτερικά κόστη και οφέλη σας δημιουργεί; 
Γιατί οι φθοριούχες ενώσεις που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος απαγορεύτηκαν τελείως, ενώ σε 
άλλους ρύπους  υπάρχουν απλώς ανώτατα όρια;
Ένα αιολικό πάρκο τι εξωτερικά κόστη και οφέλη 
δημιουργεί; 
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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.3

Εξωτερικές οικονομίες

Εξωτερική οικονομία υπάρχει αν ισχύουν 2 συνθήκες:
Οι ενέργειες ενός οικονομικού υποκειμένου Α προκαλούν 
μεταβολή στην ευημερία ενός άλλου οικονομικού υποκειμένου Β.
Ο Β δεν αποζημιώνεται από τον Α (αν μειώνεται η ευημερία του) 
και δεν πληρώνει τον Α (αν αυξάνεται η ευημερία του), ενώ δεν 
έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ή να παρεμποδίσει τη δραστηριότητα
του.

Οι εξωτερικές οικονομίες προέρχονται:
Από παραγωγούς και καταναλωτές και επηρεάζουν την ευημερία 
άλλων παραγωγών ή καταναλωτών

Οι εξωτερικές οικονομίες δεν εντάσσονται στο 
μηχανισμό της αγοράς ως παράμετροι μεταβολής:

Της συνολικής χρησιμότητας του καταναλωτή
Του συνολικού κόστους του παραγωγού 

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.4

Διάκριση εξωτερικών οικονομιών 

Ανάλογα με την κατεύθυνση μεταβολής της ευημερίας:
Θετική ή εξωτερικό όφελος: Αύξηση ευημερίας 
Αρνητική ή εξωτερικό κόστος: Μείωση ευημερίας `

Ανάλογα με τη δυνατότητα μεταβίβασης τους με τιμές:
Χρηματική: το εξωτερικό κόστος ή όφελος εκφράζεται άμεσα σε 
χρηματικές μονάδες 
Τεχνολογική: το εξωτ. κόστος ή όφελος μπορεί να μετρηθεί  σε 
φυσικές μονάδες ή να εκτιμηθεί σε ποιοτική κλίμακα

Ανάλογα με το είδος του αγαθού που προκαλεί την 
αύξηση ή μείωση της ευημερίας:

Περιβαλλοντική εξωτερική οικονομία (διευκολύνεται από την 
απουσία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας)
Μη περιβαλλοντική εξωτερική οικονομία
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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.5

Περιβαλλοντικές
εξωτερικές οικονομίες

Τα περιβαλλοντικά αγαθά συμβάλουν στην ευημερία:
Είτε παρέχοντας ευεξία 
Είτε αξιοποιούμενα άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή

Αν αυξηθεί η ευημερία που μας παρέχει ένα περιβαλλοντικό αγαθό εξ 
αιτίας της δράσης κάποιου άλλου και δεν χρειαστεί να πληρώσουμε:

Έχουμε μία θετική εξωτερική οικονομία (π.χ. ένα πάρκο στη γειτονιά μας)
Αν μειωθεί η ευημερία που μας παρέχει ένα περιβαλλοντικό αγαθό εξ 
αιτίας της δράσης κάποιου άλλου και δεν αποζημιωθούμε:

Έχουμε μία αρνητική εξωτερική οικονομία (π.χ. θόρυβος από γειτονικό 
κέντρο, μείωση ορατότητας λόγω ρύπανσης)

Η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί μία αρνητική 
εξωτερική οικονομία 

Το εξωτερικό κόστος που προκαλεί η ρύπανση δεν εντάσσεται στο 
μηχανισμό της αγοράς

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.6

Οι εξωτερικές οικονομίες 
και ο μηχανισμός της αγοράς

Από τις καμπύλες προσφοράς (S) και 
ζήτησης (D) ενός προϊόντος φαίνεται ότι: 

Το σημείο ισορροπίας επιτυγχάνεται σε Q
και p

Αν η παραγωγή δημιουργεί ένα εξωτερικό 
κόστος, ο μηχανισμός της αγοράς αδυνατεί 
να το ενσωματώσει:

Το κόστος αυτό διαχέεται στην κοινωνία
Ο παραγωγός δεν επωμίζεται το κόστος

Αν το εξωτερικό κόστος ενσωματωθεί στο 
κόστος παραγωγής η καμπύλη προσφοράς
μετατοπίζεται στο S*:

Το νέο σημείο ισορροπίας επιτυγχάνεται στο 
Q* και p*

τιμή

S’

S

D

Q* Q

p*

p
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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.7

Τι συμπεραίνουμε;

Το ύψος της παραγωγικής δραστηριότητας που 
δημιουργεί εξωτερικό κόστος είναι πολύ υψηλό.

Όσο δεν ενσωματώνεται το εξωτερικό κόστος στο κόστος 
παραγωγής ο παραγωγός δεν έχει κίνητρο να αναζητήσει 
λιγότερο ρυπογόνους –αλλά ακριβότερους- τρόπους 
παραγωγής.

Η τιμή του προϊόντος που προέρχεται απ’ αυτή 
τη δραστηριότητα είναι πολύ χαμηλή.

Όσο δεν αυξάνεται η τιμή του προϊόντος ο καταναλωτής δεν 
έχει κίνητρο να αναζητήσει άλλα πιο φιλικά στο περιβάλλον 
–αλλά ακριβότερα- υποκατάστατα.

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.8

Δυνατότητες
μείωσης της ρύπανσης 

Η μείωση της ρύπανσης προϋποθέτει τη διόρθωση 
της ανεπάρκειας της αγοράς με την -άμεση ή έμμεση-
ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους:

Υποχρεωτική χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ή/και άλλων 
καθαρότερων (και ακριβότερων) πρώτων υλών & ενεργειακών 
πόρων
Επιβολή φόρου από την πολιτεία για την αντιστάθμιση του 
εξωτερικού κόστους που επιβαρύνει την κοινωνία 

Και στις δύο περιπτώσεις:
Αύξηση του κόστους παραγωγής μετατόπιση της καμπύλης
προσφοράς αύξηση της τιμής μείωση της ζήτησης

Εναλλακτικά είναι απαραίτητη:
Η επιβολή χαμηλότερου επιπέδου παραγωγής
(μείωση της προσφοράς αύξηση τιμής), ή
Η πλήρης απαγόρευση της παραγωγικής δραστηριότητας 
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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.9

Πόσο
πρέπει να μειωθεί η ρύπανση; 

Η μείωση της ρύπανσης δημιουργεί όφελος στην 
κοινωνία (ή κάποια μέλη της)

Το εξωτερικό κόστος που αποφεύγεται

Όμως, η μείωση της ρύπανσης δημιουργεί και ένα 
κοινωνικό κόστος:

Στους παραγωγούς, λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής
Στους καταναλωτές, λόγω αύξησης της τιμής των προϊόντων και 
αποστέρησης από χρήσιμα αγαθά που συμβάλλουν στην 
κοινωνική ευημερία

Ποιο είναι το άριστο επίπεδο της ρύπανσης;

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.10

Παράδειγμα

Μία βιομηχανική επιχείρηση Χ ρίχνει τα απόβλητα της σε 
έναν κόλπο.
Σε ένα άλλο σημείο του κόλπου βρίσκεται μία τουριστική 
επιχείρηση Υ.

Το όφελος που έχει ο Χ με το να μην επεξεργάζεται τα απόβλητα 
ή να μην περιορίζει την παραγωγή του, συνοδεύεται από κόστος 
για τον Υ 
Η επιχείρηση Χ είναι ο παραγωγός εξωτερικού κόστους
Η επιχείρηση Υ είναι ο αποδέκτης του εξωτερικού κόστους

Η χρήση του φυσικού πόρου δεν είναι αποδοτική
γιατί δεν μεγιστοποιείται το όφελος των δύο χρηστών.
Παράλληλα, ο φυσικός πόρος υποβαθμίζεται και 
μειώνεται η χρησιμότητα του για άλλους σημερινούς ή 
μελλοντικούς χρήστες.  
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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.11

Το άριστο επίπεδο ρύπανσης

κόστος/όφελος

ΜCx

ΜΒy

περιορισμός ρύπανσης

Μ
Β

*=
Μ

C
*

P*

P*: άριστο επίπεδο ρύπανσης

Py PminPxPmax

Px: O παραγωγός επωφελείται σε βάρος του αποδέκτη
Py: O αποδέκτης επωφελείται σε βάρος του παραγωγού

Η ρύπανση θα πρέπει να περιορισθεί μέχρι το σημείο εξίσωσης του επιπλέον κόστους το οποίο πρέπει
να επωμισθεί ο παραγωγός της ρύπανσης με το επιπλέον όφελος που θα απολαύσει ο αποδέκτης.

MCx: οριακό κόστος περιορισμού της ρύπανσης    
Αφορά τον παραγωγό Χ

ΜΒy: οριακό όφελος περιορισμού της ρύπανσης
= οριακό εξωτερικό κόστος: Αφορά τον αποδέκτη Υ

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.12

Το θεώρημα του Coase

O R. Coase (βραβείο Νόμπελ στην Οικονομία) δημοσίευσε 
το 1960 μία εργασία στην οποία αποδεικνύει ότι:

«σε περίπτωση ρύπανσης σε έναν πόρο ελεύθερης πρόσβασης, αν 
παραχωρηθεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε από τα δύο μέρη 
(τον παραγωγό ή τον αποδέκτη της ρύπανσης) θα αναπτυχθεί αυτόματα 
μηχανισμός συναλλαγής που θα οδηγήσει στο άριστο επίπεδο ρύπανσης»

Παραδοχές του θεωρήματος Coase:
Ο αριθμός των συναλλασσόμενων είναι μικρός, έτσι ώστε να μπορέσει να 
υπάρξει συνεύρεση και καθορισμός του αντιτίμου
Το κόστος συναλλαγής (transaction cost) είναι μικρό, έτσι ώστε να μην 
αποθαρρύνονται οι συναλλασσόμενοι.  
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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.13

Δικαίωμα ιδιοκτησίας 
στον παραγωγό της ρύπανσης Χ 

(Ο αποδέκτης Υ πρέπει να πληρώσει για να πετύχει περιορισμό της ρύπανσης)

κόστος/όφελος

περιορισμός ρύπανσηςPy PminPxPmax

O Υ πληρώνοντας ποσό By απαιτεί μείωση της ρύπανσης τουλάχιστον μέχρι το Ρy
Για ποσό By ο παραγωγός είναι διατεθειμένος να μειώσει τη ρύπανση μόνο μέχρι το Px
Εναλλακτικά, για περιορισμό της ρύπανσης μέχρι το σημείο Py απαιτεί  αμοιβή Cx

By

Cx

MCx: οριακό κόστος περιορισμού της ρύπανσης    
Αφορά τον παραγωγό Χ

ΜCx

ΜΒy

ΜΒy: οριακό όφελος περιορισμού της ρύπανσης
= οριακό εξωτερικό κόστος: Αφορά τον αποδέκτη Υ

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.14

Δικαίωμα ιδιοκτησίας 
στον αποδέκτη της ρύπανσης Υ

(Ο παραγωγός Χ πρέπει να πληρώσει για να έχει το δικαίωμα ρύπανσης)

κόστος/όφελος

περιορισμός ρύπανσηςPy PminPxPmax

Ο Χ πληρώνοντας το ποσό Cx απαιτεί να περιορίσει τη ρύπανση μόνο μέχρι το σημείο Px
Για το ποσό Cx ο Υ απαιτεί μείωση της ρύπανσης τουλάχιστον μέχρι το σημείο Py
Εναλλακτικά, είναι διατεθειμένος να δεχθεί ρύπανση Px για μία  αμοιβή By

Cx

By

MCx: οριακό κόστος περιορισμού της ρύπανσης    
Αφορά τον παραγωγό Χ

ΜCx

ΜΒy

ΜΒy: οριακό όφελος περιορισμού της ρύπανσης
= οριακό εξωτερικό κόστος: Αφορά τον αποδέκτη Υ
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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.15

Κριτική και υπεράσπιση του 
θεωρήματος Coase

Κριτική:
Οι δύο παραδοχές δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν στην 
πράξη
Παραβιάζεται η αρχή ‘Ο ρυπαίνων πληρώνει’ και γίνεται  
αποδεκτή η δυνατότητα να πληρώνει ο θιγόμενος για την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενθαρρύνοντας τις 
ρυπαίνουσες δραστηριότητες

Υπεράσπιση:
Ο στόχος του θεωρήματος είναι να αναδείξει τη σημασία των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των περιβαλλοντικών πόρων και τη 
συμβολή του μηχανισμού της αγοράς στην αποδοτική χρήση 
τους.

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.16

Εξωτερικές οικονομίες 
της ενέργειας

Η παραγωγή ενέργειας από μία επιχείρηση δημιουργεί 
ρύπανση που επιβάλλει κόστος σε εργαζόμενους και 
πολίτες.

Η χρήση ενέργειας από ένα νοικοκυριό ή ένα αυτοκίνητο 
δημιουργεί ρύπανση που επιβάλλει κόστος στους πολίτες. 

Το κόστος αυτό δεν ενσωματώνεται στην τιμή της 
ενέργειας (αποτελεί εξωτερικό κόστος).
Η ρύπανση (και το εξωτερικό κόστος) δεν είναι ίδια σε 
όλες τις μορφές ενέργειας και σε όλες τις τεχνολογίες.

Αγνόηση των εξωτερικών οικονομιών οδηγεί σε μη 
αποδοτική χρήση των ενεργειακών πόρων άρα σε μείωση 
της κοινωνικής ευημερίας.
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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.17

Γιατί η έμφαση στην ενέργεια;

Η ενέργεια είναι:
καταναλωτικό αγαθό ευρείας χρήσης
συντελεστής παραγωγής σε όλες τις παραγωγικές 
δραστηριότητες

Οι συμβατικές πηγές ενέργειας:
κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά
έχουν πεπερασμένα αποθέματα
είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης
Εξάρτηση της υποκαταστασιμότητας από την τεχνολογία
η τιμή τους είναι κατά κανόνα πολύ χαμηλότερη από εκείνη 
των ανανεώσιμων πηγών
Ανελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή
Χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.18

Το ερευνητικό πρόγραμμα 
ΕΧΤERNΕ

Προκαταρκτική Φάση: 1991-93
Ερευνητική συνεργασία  Ε.Ε (4-5 χώρες) και ΗΠΑ 
Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρό 
αριθμό τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής

Α’ Φάση: 1993-95
Συνεργασία ερευν. φορέων από τις πιο πολλές χώρες της Ε.Ε.
Επέκταση και εφαρμογή της μεθοδολογίας για ορισμένες 
τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής σε κάθε χώρα. 

Β’ Φάση: 1995-97
Συνεργασία ερευν. φορέων από όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Δείκτες εξωτερικού κόστους για κάθε χώρα. Επέκταση και 
δοκιμαστική εφαρμογή στον τομέα των μεταφορών. 

Γ’ Φάση: 1997- σήμερα
Επιμέρους συνεργασίες. Συνεχής αναβάθμιση-επέκταση 
μεθοδολογίας. Εφαρμογές για αξιοποίηση εξωτερικού κόστους 
στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικων.
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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.19

Παράδειγμα: 
Ο κύκλος του λιγνίτη

Κατασκευή μονάδας

Ηλεκτροπαραγωγή

Αποσυναρμολόγηση

kWh

Διάθεση
απορριμμάτων

ΜεταφοράΕξόρυξη λιγνίτη

Μεταφορά αδρανών

Διάθεση αδρανών 

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.20

Επιπτώσεις προτεραιότητας

Αέρια ρύπανση
στη δημόσια υγεία
στις καλλιέργειες
στα δάση
στα οικοδομικά υλικά
στα ιστορικά μνημεία

Φαινόμενο θερμοκηπίου
Ρύπανση υδάτινων οικοσυστημάτων
Θόρυβος
Αισθητική ρύπανση
Εργατικά ατυχήματα
Επιπτώσεις από Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) του εξοπλισμού
Μη περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Δημιουργία θέσεων εργασίας
Ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας
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Οικονομική Περιβάλλοντος 4.21

Η μέθοδος 
της ζημιογόνου συνάρτησης

1. Προσδιορισμός ρυπογόνων εκροών 
στην πηγή

2. Εκτίμηση της διασποράς των ρύπων 
Μοντέλα διασποράς Gauss για ακτίνες μέχρι 
50 - 100 km
Mοντέλα διασποράς Lagrange που 
λαμβάνουν υπόψη και χημικές αντιδράσεις 
μεταξύ ρυπαντών για μεγαλύτερες 
αποστάσεις.

3. Εκτίμηση φυσικών επιπτώσεων στον 
αποδέκτη με συναρτήσεις έκθεσης-
απόκρισης που έχουν προκύψει πχ. 
από επιδημιολογικές  μελέτες  

4. Αποτίμηση της φυσικής επίπτωσης σε 
χρηματικές μονάδες:

για τα εμπορεύσιμα αγαθά (π.χ. αγροτικά 
προϊόντα) με βάση τις τιμές αγοράς
για τα μη εμπορεύσιμα αγαθά (π.χ. 
ανθρώπινη υγεία) με τη βοήθεια τεχνικών 
αποτίμησης

Οικονομική Περιβάλλοντος 4.22

Διασπορά αέριων ρύπων

Διασπορά σε τοπική κλίμακα 
Μοντέλο Gauss

Διασπορά σε περιφερειακή κλίμακα 
Μοντέλο Lagrange
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Τυπικές συναρτήσεις 
Εκθεσης - Απόκρισης

Συνάρτηση με κατώφλι αδιαφορίας

Συνάρτηση χωρίς κατώφλι αδιαφορίας

Μη γραμμική συνάρτηση

Συνάρτηση που μπορεί να οδηγήσει
είτε σε θετικές είτε σε αρνητικές επιπτώσεις

Απόκριση

Έκθεση
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Aποτελέσματα ExternE
στην Ευρώπη (1997)

in EUR-cent per kWh**

Επιμέρους προσεγγίσεις-παραδοχές της μεθοδολογίας έχουν 
αναθεωρηθεί και οι νέες τιμές αναμένεται ότι θα κυμαίνονται σε 
χαμηλότερα επίπεδα.
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Πηγές αβεβαιότητας 
αποτελεσμάτων

Η διακύμανση τεχνολογικών και γεωγραφικών δεδομένων          
(π.χ. εκπομπές, μετεωρολογικά δεδομένα, πυκνότητα αποδεκτών).
Η ανεπαρκής γνώση φυσικών και βιολογικών φαινομένων:

διασπορά και αντιδράσεις ρύπων
μηχανισμοί επίπτωσης στους αποδέκτες
μη γραμμικότητα μεταβολών

Η εφαρμογή συναρτήσεων έκθεσης-απόκρισης και εκτιμήσεων 
προθυμίας πληρωμής σε διαφορετικές γεωγραφικές και κοινωνικές 
συνθήκες.
Η αδυναμία ποσοτικοποίησης ορισμένων επιπτώσεων                
(π.χ. αισθητική ρύπανση, επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα).
Η αδυναμία πρόβλεψης μελλοντικών επιπτώσεων και ειδικότερα 
εκείνων για τις οποίες δεν υπάρχουν ιστορικές παρατηρήσεις (π.χ. 
κλιματική μεταβολή).
Οι δυσκολίες αποτίμησης της αξίας των επιπτώσεων
Η επίδραση του προεξοφλητικού επιτοκίου για μελλοντικές 
επιπτώσεις.
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Η σημασία του υπολογισμού 
εξωτερικών οικονομιών

Πόσο χρήσιμες μπορεί να είναι οι τιμές εξωτερικού 
κόστους με δεδομένες τις αβεβαιότητες που 
χαρακτηρίζουν τη διαδικασία υπολογισμού τους;

Αναδεικνύουν την ανεπάρκεια του μηχανισμού τιμών.
Επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας και εναλλακτικών τεχνολογιών παραγωγής. 
Προσδιορίζουν ένα εύρος διακύμανσης του κοινωνικού 
κόστους στο οποίο θα έπρεπε να στηριχθεί η διαμόρφωση 
περιβαλλοντικών πολιτικών.
Επιτρέπουν την ορθότερη λήψη επενδυτικών και 
ενεργειακών αποφάσεων. Ειδικότερα στον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής:

Στη σειρά φόρτισης των υπαρχουσών μονάδων
Στον προγραμματισμό κατασκευής νέων μονάδων

“It is better to be roughly right than precisely wrong”


