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1. GIỚI THIỆU VÀ SƠ LƯỢC 

1. Kinh tế học và Môi trường 

Ô nhiễm toàn cầu, tăng trưởng dân số, sự tuyệt chủng của các loài và mối đe doạ lên toàn bộ hệ 
sinh thái là các vấn đề môi trường nghiêm trọng trong thời đại chúng ta. Do đó, việc bảo vệ nền văn 
minh của nhân loại và môi trường đòi hỏi phải có những thay đổi cách thức sử dụng tài nguyên, 
phương pháp sản xuất và mô hình tiêu thụ. Trong các cuộc tranh luận về môi trường, đã có nhiều 
biện pháp thích hợp được đề xuất nhưng không có giải pháp đơn giản nào có thể giải quyết được 
vấn đề. Trách nhiệm cũng không được quy định rõ ràng; có thể lập luận rằng trách nhiệm cuối cùng 
vẫn thuộc về các chính trị gia. Cộng đồng (bao gồm các hộ gia đình, các công ty và các tổ chức xã 
hội) đóng vai trò hình thành và thực hiện những thay đổi về thái độ chính trị. 

“Luật môi trường” là một phần chính cấu thành nên khuôn khổ thể chế và các cá nhân phải 
thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ đó. Vì vậy, sự hiểu biết về mối tương quan và tác động 
của các công cụ chính sách pháp lý là rất quan trọng cho tương lai. 

Trong các cuộc tranh luận, người ta chú ý nhiều đến các nguyên tắc chung về môi trường 
như sự phát triển bền vững, nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền, nguyên tắc phòng ngừa, v.v... 
Ngày càng nhiều các nguyên tắc như vậy được thể hiện trong văn bản có hiệu lực ràng buộc pháp 
lý như hiến pháp hay hiệp ước. Hơn nữa, hoạt động quản lý môi trường được thực hiện dựa trên 
một số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, ví dụ: luật đất đai, quy hoạch thành 
phố, tiêu chuẩn sản xuất và xả thải, giấy phép, quy định về an toàn, luật dân sự, xử phạt hành 
chính và hình sự, thuế, ký quỹ và bảo hiểm bắt buộc. 

Những tác động kinh tế xuất phát từ việc ứng dụng các quy định pháp lý về môi trường, ở 
một giới hạn nào đó, là đối tượng nghiên cứu trong kinh tế học môi trường. Xuất phát điểm của 
cuốn sách này là kiểm tra chặt chẽ hơn các chi phí hoặc trợ cấp nhằm cải thiện tổn hại môi trường. 
Song song với chuỗi nghiên cứu này là sự tiếp nối công việc phôi thai của Hotelling (1931), kiểm 
tra quá trình khai thác các nguồn tài nguyên không tái tạo qua thời gian. Một trong những khái 
niệm có tầm quan trọng hàng đầu là khái niệm về phân tích chi phí-lợi ích (CBA), bắt đầu được 
ứng dụng cho vào các bài toán môi trường từ những năm 1960. Cùng với sự gia tăng dân số, phát 
triển kinh tế và mối quan tâm đối với môi trường của Thế giới thứ ba, các khía cạnh này, một cách 
ngắn gọn, đã giúp tạo nên cuốn giáo trình chuẩn về kinh tế học môi trường.  

Các phân tích kinh tế về luật, hay còn gọi là “luật và kinh tế học” đã và đang phát triển nhanh 
chóng tại Mỹ từ đầu thập niên 1970 và hiện nay được nhìn nhận ở nhiều quốc gia khác trên thế 
giới. Phân tích kinh tế luật đương đại đôi khi được gọi là luật và kinh tế “mới”. Phân tích luật và 
kinh tế “cũ” được liên kết với thuế và các quy định về thị trường hoặc luật cạnh tranh. Các luật sư 
đôi khi cũng cần có sự hỗ trợ của các nhà kinh tế để giúp họ giải đáp các câu hỏi về kinh tế liên 
quan đến luật. Trong luật và kinh tế “mới”, người ta đưa vào các vấn đề liên quan: luật trở thành 
chủ đề nghiên cứu chính của các nhà kinh tế. Ngày nay, phân tích kinh tế về luật bao trùm hầu hết 
các lĩnh vực về luật, kể cả nguồn gốc của hệ thống pháp lý. 

Các nghiên cứu kinh tế liên quan đến luật môi trường rất phong phú và có ảnh hưởng mạnh 
mẽ. Một số lượng lớn nghiên cứu kinh tế học về các quy định pháp lý đã nổi lên từ đầu những 
năm 1970 và bổ sung đáng kể kiến thức cho kinh tế học của luật môi trường gắn liền với việc cấp 
phép, các quy định về an toàn, bảo hiểm và tội phạm môi trường. Ngày nay, các vấn đề về ngoại 
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ứng được phân tích về mặt chi phí cho các bên liên quan để thực hiện và kiểm soát các thoả thuận 
cùng có lợi. Khi không loại bỏ được ngoại ứng bằng thoả thuận, một số biện pháp can thiệp nào 
đó có thể được đưa ra để bảo đảm. Thuế Pigou đang được coi là một trong nhiều biện pháp có thể 
sử dụng làm đối chứng, ví dụ, phân vùng, quy định an toàn và trách nhiệm, cũng như bảo hiểm và 
quỹ hỗ trợ cho các thiệt hại môi trường. 

Ngoài phân tích kinh tế, các lý thuyết khoa học xã hội khác có thể được dùng để giải thích nội 
dung của các quy định pháp lý. Điển hình là trường hợp các lý thuyết chính trị liên quan đến sự lựa 
chọn công cộng cố chứng minh rằng pháp lý như một sản phẩm được tạo ra bởi nhu cầu lợi ích của 
các nhóm và nhằm tối đa hoá lợi ích của các chính trị gia nắm quyền lực trong cộng đồng. Trong 
lĩnh vực môi trường, sự kết hợp kinh tế học với lý thuyết nhóm lợi ích chính trị sẽ rất hữu ích.  

2. Mục đích của môn học 

Cho đến nay, các kết quả nghiên cứu luật và kinh tế được lồng ghép rất ít vào các văn bản 
kinh tế môi trường truyền thống. Ví dụ, việc xây dựng các tiêu chuẩn pháp lý, bảo hiểm tư nhân 
và công cộng, trách nhiệm pháp lý, quy định về an toàn và xử phạt hình sự thỉnh thoảng được đề 
cập đến, nhưng mối tương quan giữa nhiều công cụ pháp lý và kinh tế lại không được phân tích 
một cách đầy đủ. 

Mặc dù có nhiều cuốn sách hay về kinh tế môi trường, song phạm vi của các cuốn sách đó 
còn rất hạn hẹp. Theo truyền thống, tiêu điểm chính của những cuốn sách này là các loại thuế phải 
nộp khi vi phạm, trong khi nhiều công cụ khác quan trọng hơn trong môi trường pháp lý lại 
thường bị quên lãng. Tương tự như vậy, có nhiều cuốn sách hay về luật môi trường, nhưng theo 
truyền thống, hầu hết các cuốn sách này lại hướng theo luật môi trường trong khuôn khổ các hệ 
thống quốc gia cụ thể. Tuy nhiên, hiện nay, người ta ngày càng quan tâm đến luật môi trường 
quốc tế và cạnh tranh. Trong các nghiên cứu về luật môi trường cạnh tranh, người ta thường so 
sánh hệ thống pháp luật của hai hay nhiều quốc gia với nhau. Nghiên cứu về luật môi trường quốc 
tế thường xác định những nguyên tắc chung về luật môi trường phổ thông đối với tất cả các hệ 
thống pháp lý và tập trung vào các giải pháp cho tình trạng ô nhiễm môi trường xuyên biên giới. 
Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu này vẫn chủ yếu nhằm giải quyết các khía cạnh pháp lý về ô 
nhiễm; nghĩa là cho đến nay, những tác động kinh tế và môi trường của nhiều hệ thống pháp luật 
khác nhau chưa được lưu tâm đến. 

Do vậy, mục đích của cuốn sách này là nhằm bù lấp khoảng cách giữa kinh tế môi trường và 
luật môi trường bằng một nghiên cứu về “luật môi trường và kinh tế”. Do đó, lĩnh vực kinh tế môi 
trường truyền thống được mở rộng với một phân tích kinh tế về pháp luật nhằm đạt được sự hiểu 
biết rộng hơn các khía cạnh chung về luật môi trường và chính sách. Ngoài ra, còn là sự nỗ lực 
lồng ghép luật môi trường quốc tế và cạnh tranh bằng cách trình bày về luật pháp và bối cảnh luật 
châu Âu, cùng với các ví dụ quốc tế khác. 

Như vậy, các phân tích kinh tế sẽ được kết hợp với phân tích luật môi trường cạnh tranh. Việc kết 
hợp này sẽ có lợi ích rất lớn vì kết hợp được các giải pháp trong các hệ thống pháp luật quốc gia khác 
nhau. Phân tích kinh tế có ưu điểm là các quy tắc trong các hệ thống pháp lý khác nhau có thể tìm hiểu 
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được theo các nguyên tắc mà không cần phải thảo luận chi tiết về luật pháp của từng quốc gia. Chúng 
tôi sẽ xem xét các giải pháp pháp lý, trong các hệ thống pháp lý cụ thể và sẽ đưa ra giải thích kinh tế 
cho một vài những khác biệt quan sát được; có nghĩa là, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp luật kinh tế 
và cạnh tranh.  

Cuối cùng, cần lưu ý rằng chúng tôi không cố gắng sử dụng kinh tế học như là đầu vào giá trị 
duy nhất trong việc tạo dựng quy tắc pháp lý. Thực tế, chúng tôi cũng sẽ trình bày về những giới 
hạn kinh tế và nhu cầu về tiêu chuẩn đạo đức. Khi có thể, chúng tôi cũng sẽ chỉ ra những hậu quả 
của các giải pháp pháp lý khác nhau. 
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 TÓM TẮT MÔN HỌC 

Cuốn sách được chia làm 4 phần như sau: 

Chương 2 chính là mở đầu của Phần I. Ở đây, chúng tôi xem xét một số loại quyền khác 
nhau đối với môi trường, trong số đó có những quyền bắt nguồn từ các nguyên tắc của chính sách 
môi trường. Những nguyên tắc được quan tâm đặc biệt bao gồm: 

(i)  nguyên tắc phát triển bền vững; 

(ii)  nguyên tắc phòng chống; 

(iii)  nguyên tắc phòng ngừa; 

(iv)  nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền; 

(v)  nguyên tắc “rác thải phải được xử lý ở nơi phát sinh”. 

Những nguyên tắc này được trình bày ngắn gọn trong Chương 2. Nối tiếp với phần trình bày, 
chúng tôi giới thiệu tổng quan về các vấn đề kinh tế và những tranh luận có liên quan đến những 
nguyên tắc này. 

Các nguyên tắc môi trường lúc đầu chỉ là những tuyên bố chính trị không có hiệu lực pháp 
luật. Sau đó, một trong số các nguyên tắc đó được đưa vào văn bản với tư cách pháp lý. Ví dụ, 
nhiều hiến pháp hiện đại ở các nước Tây Âu quy định rõ ràng về quyền có một môi trường trong 
sạch. Do đó, các nguyên tắc chính sách môi trường cũng cấu thành nên luật môi trường. Quyền 
được có một môi trường trong sạch ngụ ý một nhiệm vụ của Nhà nước là phải bảo vệ công dân. 
Nguyên tắc phát triển bền vững cũng bao gồm nhiệm vụ bảo vệ các thế hệ tương lai. Những 
quyền này, dưới đây có tên là “quyền xã hội”, đã được đưa vào trong các quyết định chính trị và 
lập pháp đã có với mục tiêu gây ảnh hưởng chính trị trong tương lai. Rõ ràng đó là một vấn đề 
khác hẳn, liệu các nguyên tắc hoặc quyền xã hội này có thể đồng thời được coi là những “quyền 
công dân” – nghĩa là có thể được công dân thi hành tại toà án. Điều đó có thể đáng nghi ngờ đối 
với quan niệm về sự phát triển bền vững. Hơn nữa, cũng có thể thấy quyền được có môi trường 
trong sạch như là quyền con người hoặc quyền tự nhiên trên cơ sở nền tảng đạo đức hay tôn giáo, 
tồn tại độc lập với các điều ước hay hiến pháp được quyết định mang tính chính trị. 

Bên cạnh các quyền đạo đức và pháp lý để có một môi trường trong sạch, còn có “quyền sở 
hữu cá nhân” - rất cơ bản đối với môi trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tách biệt và 
làm rõ các vấn đề môi trường liên quan đến những tranh cãi chính trị về quyền sở hữu. Quyền 
sở hữu đã và đang là một vấn đề chính trị trong suốt quá trình lịch sử; trong nhiều cuộc chiến 
tranh, người ta đã chiến đấu vì quyền sở hữu đất đai và kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, đã 
có nhiều cuộc chiến chính trị tập trung vào quyền sở hữu các phương tiện sản xuất. Đảng Tự do 
và Đảng Bảo thủ bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, trong khi những người theo Chủ nghĩa xã hội lại 
ủng hộ tập thể hoá. Trong cuộc tranh luận về môi trường, người ta thường cho rằng những tổ 
chức, cá nhân mưu cầu lợi ích đã phá huỷ môi trường, ví dụ, bằng cách chặt phá rừng, sử dụng 
thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, gây ô nhiễm nước và không khí. Trái lại, các nhà kinh tế thì 
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cho rằng quyền sở hữu tư nhân là yếu tố cơ bản đối với việc bảo vệ môi trường. Hơn nữa, quyền 
sở hữu tư nhân cũng là yếu tố cơ bản cho hệ thống kinh tế thị trường. Thực vậy, các nhà kinh tế 
cho rằng, quyền sở hữu hiệu quả trong một nền kinh tế thị trường hoạt động tốt phải có tính phổ 
biến, độc quyền, có thể chuyển giao và được thực thi (Tietenberg, 2000, tr. 62). Mặt khác, các 
luật sư có nhiệm vụ làm rõ và bảo vệ quyền sở hữu, thì hiểu rằng các yêu cầu này không bao giờ 
có thể được đáp ứng. Nói cách khác, “Quyền sở hữu” là một khái niệm không rõ ràng. 

Phân tích về quyền sở hữu và môi trường của chúng tôi được chia thành hai chương. Chương 3 
trình bày phân tích kinh tế riêng về việc bảo vệ các nguồn lực khan hiếm. Điểm mấu chốt ở đây là 
sự thiếu kiểm soát có thể dẫn đến tuyệt chủng hoặc cạn kiệt các nguồn tài nguyên như rừng, cá, 
chim và động vật có vú. “Thảm kịch của dân chúng”, tức là việc khai quá mức các nguồn lực từ 
tiếp cận mở rộng đến khan hiếm cũng được trình bày và minh hoạ. Sự kết hợp của một số điều 
kiện sinh học với các điều kiện kinh tế nhất định có thể dẫn tới sự tuyệt chủng. Những vấn đề môi 
trường nghiêm trọng nhất không thể ngăn chặn và kiểm soát được liên quan đến dân chúng toàn 
cầu như không khí, tầng ozone và các vùng biển. 

Trong Chương 4, chúng tôi liên đới phân tích kinh tế về độc quyền và kiểm soát các nguồn 
tài nguyên khan hiếm với quyền sở hữu hợp pháp. Việc sử dụng và kiểm soát độc quyền một tài 
nguyên thường được nói đến trong tài liệu kinh tế đồng nghĩa với quyền sở hữu tư nhân. Nhưng, 
độc quyền không nhất thiết có nghĩa là nó được luật pháp bảo vệ, vì thế trở thành một quyền hợp 
pháp. Nghề nghiệp có thể là nguồn gốc của độc quyền, nhưng tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu như quyền 
độc quyền được Nhà nước quy định để tránh xung đột và chiến tranh - một vấn đề cấp thiết cho cả 
con người và môi trường. Chương này nghiên cứu chung đối với quyền sở hữu tư nhân và vai trò 
cơ bản của quyền sở hữu đối với hệ thống kinh tế thị trường. Điều đó không có nghĩa là một nền 
kinh tế thị trường tự do dựa trên quyền sở hữu tư nhân là giải pháp chính trị tốt nhất cho hầu hết 
các vấn đề. Trong thực tế, nền kinh tế thị trường tự do còn bao gồm nhiều hình thức sở hữu chung 
và tập thể mà rõ ràng có lợi thế nhất định. Quyền sở hữu được ghi nhận là một tập hợp các quyền 
được quy định tại các văn bản pháp lý khác nhau có thể được thay đổi bởi pháp luật. Như vậy, 
quyền sở hữu chỉ là một khái niệm tương đối. Mặt khác, nhân quyền và quyền của môi trường đôi 
khi như là các quyền tự nhiên và tồn tại độc lập với hệ thống chính trị hoặc kinh tế hiện hành. Một 
thế mạnh của quyền sở hữu là nó có thể được thúc đẩy trên nền tảng kinh tế thuần tuý. 

Phần II – Nguồn lực, giá cả và tăng trưởng bền vững 

Trong Phần II chúng tôi trình bày các nguyên tắc kinh tế học. Phần trình bày này được giới hạn 
ở mô hình lý thuyết giá tiêu chuẩn. Mô hình này dựa trên một tập hợp những thể chế có sẵn, bao 
gồm trật tự pháp lý, thị trường, doanh nghiệp và hộ gia đình. Lý thuyết này đủ cho một cuộc thảo 
luận hiệu quả về việc sử dụng nguồn tài nguyên không tái tạo như các kim loại và dầu mỏ - là những 
nguồn tài nguyên đang ngày càng mai một và như tài nguyên nước dù vẫn tồn tại, nhưng chất lượng 
suy giảm. Đồng thời, chúng tôi cũng sử dụng lý thuyết kinh tế truyền thống để trao đổi về tiến bộ 
kinh tế và tăng trưởng bền vững. 

 Chương 5 phác thảo lý thuyết cơ bản về giá cả ở các thị trường cạnh tranh. Trước tiên, 
chúng tôi xem xét các quyền lợi trong trao đổi song phương. Sau đó, chương này đề cập đến cầu 
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và cung. Những ứng dụng về môi trường sau đây quan tâm đến các nguồn tài nguyên không tái 
sinh như khoáng sản và nhiên liệu hoá thạch. 

Nguồn tài nguyên khoáng sản hiện có ngày một cạn kiệt, trở thành chủ đề chính trong các 
cuộc tranh luận về môi trường. Điều này cũng đưa tới kết quả là sự thay đổi của chính sách môi 
trường và hỗ trợ pháp lý, ví dụ, năng lượng gió và tái chế, với mục đích duy trì các cơ sở tài 
nguyên toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà kinh tế thường lo lắng quá mức về sự suy giảm nguồn tài 
nguyên sẵn có, bởi vì tình trạng khan hiếm ngày càng tăng được phản ánh trong giá cả sẽ làm thay 
đổi hành vi. Nếu cung giảm, giá sẽ tăng lên. Giá cả cao hơn làm tăng việc tìm kiếm các nguồn tài 
nguyên mới và các phương án thay thế. Trong thực tế, kể từ đầu thế kỷ XIX, giá của nhiều kim 
loại và nguyên vật liệu thô khác đã không tăng lên và nhiều tài nguyên, kể cả năng lượng đã trở 
nên rẻ hơn. Về lâu dài, nguồn dầu mỏ trong lòng đất sẽ dần cạn kiệt, nhưng vẫn luôn có nguồn dự 
trữ; tuy nhiên, việc phát hiện và khai thác sẽ rất tốn kém. Khi sự khan hiếm tăng lên, người ta sẽ 
có phương án tìm kiếm các nguồn thay thế, ví dụ tái chế, năng lượng mặt trời, gió và điện hạt 
nhân. Thật vậy, những đầu tư hiện tại cho các phương án thay thế “xanh” có thể được xem như 
một thích ứng sớm đối với việc tăng giá dầu lửa và các nguồn tài nguyên khác trong tương lai. 
Chúng tôi cũng trình bày các khái niệm về người tiêu dùng, thặng dư sản xuất và “nghịch lý giá 
trị”, đó là, sự nhầm lẫn phổ biến giữa giá trị cận biên và tổng giá trị. Nghịch lý này có ứng dụng 
môi trường của nó liên quan đến trợ giá cho “những nhu cầu thiết yếu” như nước và sự lạm dụng 
tiềm ẩn đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

Thất bại thị trường được trình bày trong Chương 6. Trước hết, chương này lý giải về giá trị 
kinh tế và thông tin hữu ích từ giá cả trong một thị trường hoạt động tốt. Sau đó, chúng tôi đưa 
vào các khái niệm về các ngoại ứng và phí chịu phạt (Thuế Pigou). Tác động của độc quyền được 
trình bày vắn tắt bằng một ví dụ về Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Hàng hoá công 
cộng và các loại thuế cũng được giới thiệu. Cần phải có vốn hiểu biết cơ bản về hàng hoá tư nhân 
và hàng hoá công cộng, cũng như những gánh nặng chi tiêu công cộng trong phân tích sau này. 
Tuy nhiên, các khái niệm được sử dụng ở đây chỉ là trong một bình luận ngắn gọn về cuộc tranh 
luận về “thuế xanh”. Ứng dụng chính sách môi trường là vào khái niệm “dòng chảy vòng”. Ý 
tưởng cho rằng “tư duy vòng” và sản xuất là một sự cải tiến có liên quan đến “tư duy đường 
thẳng”. Chúng tôi cho rằng, giá cả có ích đối với định hướng của cả nhà sản xuất và người tiêu 
dùng trong nền kinh tế, điều đó cũng đúng đối với sản xuất và xử lý chất thải. Chúng tôi nghi ngờ 
quan điểm cho rằng, thời đại tiền công nghiệp, việc sử dụng các nguồn tài nguyên được quản lý 
tốt hơn so với xã hội công nghiệp hiện đại. Một quan điểm nghi ngờ khác là việc giảm thiểu chất 
thải được ưa thích hơn. Một số phương pháp nhất định, như tái sử dụng và tái chế, được coi là có 
ưu thế hơn đối với chôn lấp. Tuy nhiên, hình thức giảm thiểu chất thải có thể tốn kém và thậm chí 
dẫn đến tổn thất về tài nguyên. Vì vậy, cần thiết phải có phân tích hết sức nghiêm túc.  

Thị trường tín dụng và đánh giá kinh tế các rủi ro và dự án rủi ro được trình bày trong 
Chương 7. Khái niệm cơ bản về thị trường tài chính cũng được giới thiệu trong chương này. Tất 
nhiên, lý do của việc đưa vào các khái niệm này là những vấn đề đó rất cần thiết để hiểu được 
cách đánh giá các vấn đề môi trường sau đây, những vấn đề phụ thuộc cơ bản vào các khoản tiết 
kiệm cho tương lai cũng như các khái niệm về rủi ro và sự không chắc chắn. 
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Ngoài phần giới thiệu chung về phân tích tín dụng và rủi ro, ba ứng dụng môi trường quan 
trọng cũng được trình bày. Thứ nhất, các khái niệm về trung tính rủi ro và ác cảm rủi ro liên quan 
đến các kết quả của những nghiên cứu tâm lý đối với nhận thức về rủi ro của con người. Tính hợp 
lý hạn chế việc gây ra thất bại hệ thống trong nhận thức về thiệt hại nghiêm trọng với xác suất rất 
thấp. Các cá nhân cũng không đánh giá đúng mức những rủi ro “có thể kiểm soát được”, ví dụ 
như ăn uống, lái xe và trượt tuyết. Những hiện tượng này và sự khai thác về chúng trên các 
phương tiện thông tin đại chúng cũng có thể giải thích cho những thái độ không phù hợp và hành 
vi không đúng đắn liên quan đến các vấn đề môi trường. 

Thứ hai, giá trị hiện tại ròng của một nguồn lực được sử dụng như một công cụ đo lường giá 
trị kinh tế của quyền sở hữu đối với một tài sản. Công thức giá trị hiện tại ròng chỉ ra rằng rủi ro 
làm giảm giá trị của tài sản. Nếu trong các rủi ro có rủi ro chính trị, tức là nguy cơ bị tịch thu hoặc 
thay đổi chính trị độc đoán, điều này sẽ làm giảm giá trị tài sản do giá trị kỳ vọng giảm và ác cảm 
rủi ro của chủ sở hữu tài sản. Do vậy, quan điểm chính trị đặc biệt độc đoán, thiển cận đã làm 
giảm giá trị. Mặt khác, quan điểm chính trị dài hạn dựa trên các nguyên tắc pháp lý cho những 
thay đổi trong luật pháp và thuế sẽ tạo nên giá trị. Do đó, giá trị hiện tại ròng đưa ra một biện 
pháp đo lường giá trị kinh tế của sự chắc chắn pháp lý và giá trị kinh tế của quy phạm pháp luật 
bảo hộ quyền sở hữu. Nó cũng minh hoạ các vấn đề gây tranh cãi về sung công và doanh thu đối 
với công tác bảo vệ môi trường. 

Thứ ba, chiết khấu lợi ích và chi phí tương lai trong công thức giá trị hiện tại ròng cho thấy 
rằng những ảnh hưởng của hơn 50 năm trước đã bị lãng quên thực sự trong các tính toán kinh tế. Do 
đó, không có cân nhắc kinh tế nào về các thế hệ tương lai xuất phát từ lý thuyết giá cả. Điều này rõ 
ràng có thể có những hậu quả nghiêm trọng đối với quan niệm về phát triển bền vững. 

Chương 8 xem xét nguyên tắc phát triển bền vững và liên hệ nguyên tắc đến sự tăng trưởng 
kinh tế. Cách lý giải về nguyên tắc bền vững mà chúng tôi sử dụng là nhằm hướng vào sự tăng 
trưởng kinh tế, dưới sự ràng buộc của các nguồn tài nguyên bền vững cho tương lai. Sự ràng buộc 
của khả năng bền vững được thúc đẩy bởi sự giả định rằng số lượng tài nguyên thiên nhiên là có 
trước. Ý tưởng là việc khai thác các nguồn tài nguyên dẫn đến hậu quả là các nguồn tài nguyên 
này ngày càng cạn kiệt và có thể là nguyên nhân gây ra nạn đói trong tương lai. Các nhà kinh tế 
học cổ điển như Thomas Malthus và David Ricardo đã giữ quan điểm bi quan này – chính điều 
này là nền tảng cơ bản của chính trị môi trường và pháp luật hiện hành. 

Tuy nhiên, cũng có những dự báo lạc quan hơn. Trong khi quan điểm bi quan dựa vào ý tưởng 
rằng tài nguyên thiên nhiên hạn chế sự tăng trưởng dài hạn, những người theo chủ nghĩa lạc quan lại 
đưa ra một cách giải thích khác về sự tăng trưởng và điều kiện để đảm bảo tính bền vững. Tính sẵn 
có của tài nguyên thiên nhiên không phải là điều kiện cần hay điều kiện đủ cho khả năng bền vững. 
Thật vậy, các quốc gia có nguồn tài nguyên khổng lồ như Liên Xô cũ, cũng như các nước ở châu 
Phi và Mỹ Latinh vẫn nghèo, trong khi khu vực Đông Á và châu Âu có nhiều quốc gia giàu mạnh, 
mặc dù nguồn tài nguyên thiên nhiên của những nước này khá hạn chế. 

Những lý giải kinh tế truyền thống cho sự tăng trưởng là tăng cường vốn vật chất và cải tiến 
công nghệ. Đầu tư và tài nguyên thiên nhiên đã được chuyển thành máy móc, cơ sở hạ tầng và 
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kiến thức. Các yếu tố sản xuất này cũng có thể bù đắp cho những nguồn tài nguyên chưa khai thác 
đã bị suy giảm. 

Các nhà kinh tế đã chấp nhận rộng rãi rằng động lực đằng sau sự tăng trưởng kinh tế là “các 
nền kinh tế quy mô”. Đó là, tính chuyên sâu và sản xuất quy mô lớn đã làm tăng sản lượng đầu ra 
mà không có một sự tăng đầu vào lớn tương ứng. Tuy nhiên, sản xuất quy mô lớn, cũng giống 
như là giao thông vận tải, có thể gây nên những ngoại ứng tiêu cực. Tương tự, sản xuất và tiêu thụ 
lớn sẽ gây ô nhiễm và đe doạ đa dạng sinh học. Do đó, vốn vật lý và kiến thức kỹ thuật cũng 
không đủ để đảm bảo sự phát triển bền vững. Hơn nữa, kỹ thuật viên có tay nghề cao không phải 
là người đảm bảo cho sự giàu có hay làm cho chất lượng cuộc sống tăng lên. Những sự thật này 
đã làm tăng mối quan tâm vào những lý giải thể chế theo những kiểu mà chúng tôi nhấn mạnh 
trong cuốn sách này. 

Tóm lại, quan điểm cho rằng “tài nguyên sẽ đến lúc cạn kiệt và do vậy nhân loại sẽ chết đói 
trong tương lai” là quan điểm quá ấu trĩ và sai lệch. Những nguồn tài nguyên mới, nghĩa là, nguồn 
lực vật chất và nhân lực sẽ không ngừng được tạo ra bằng cách đầu tư và sẽ có một giá trị trong 
tương lai, mặc dù được chiết khấu. Việc lạm dụng các nguồn tài nguyên phụ thuộc một phần vào 
ngoại ứng tiêu cực, nghĩa là, không đủ các thể chế pháp lý bảo vệ quyền sở hữu, kiểm soát tham 
nhũng và thúc đẩy các chuẩn mực xã hội, giảm sự lãng phí và thiết lập các chính sách khuyến 
khích công việc có năng suất. 

Nguyên tắc tính bền vững pháp lý hướng mục tiêu vào các thế hệ tương lai. Nhưng tính về 
lâu dài, lợi ích và chi phí được chiết khấu về 0 trong các tính toán kinh tế. Các nhà kinh tế đã thử 
nhiều cách khác nhau để đưa vào những cân nhắc cho các thế hệ tương lai, ví dụ, bằng tỷ lệ chiết 
khấu đặc biệt cho đầu tư về môi trường, các giá trị tuỳ chọn của các loài và hợp đồng xã hội giữa 
các thế hệ khác nhau. Quan điểm của chúng tôi là mô hình kinh tế dựa vào sở thích của thế hệ 
hiện nay không thích hợp để trả lời câu hỏi “các thế hệ tương lai nên được đối xử như thế nào”. 
Tất nhiên, thế hệ hiện nay có thể có sở thích liên quan đến các thế hệ tương lai và môi trường của 
họ, nhưng tiêu chí xã hội như vậy không thể giải thích được bằng kinh tế học - chỉ tiêu và đạo đức 
là những vấn đề đạo đức. 

Trong Phần III, chúng tôi phân tích các quy định công cộng và pháp lý trong khuôn khổ một 
hệ thống kinh tế nơi có thị trường, công ty và hệ thống pháp lý được coi như đã được xác định. 
Đây là cách tiếp cận kinh tế truyền thống đến những vấn đề môi trường, rất quen thuộc trong hầu 
hết các sách, giáo trình về kinh tế. Cách tiếp cận này được ứng dụng rất hữu ích cho kinh tế tài 
nguyên, kinh tế tăng trưởng, v.v…, như đã được chứng minh ở Phần II. Tuy nhiên, cách tiếp cận 
này không đủ cho một phân tích thể chế như quyền sở hữu tài sản và pháp luật môi trường cụ thể. 
Trong Phần I, chúng tôi đã bắt đầu bằng việc giới thiệu một số khái niệm kinh tế học thể chế về 
quyền. Ở đây, trong Phần III, bắt đầu bằng chương 9, chúng tôi tiếp tục áp dụng kinh tế học thể 
chế vào quy định pháp lý cụ thể. Cách tiếp cận này giải thích sự sắp đặt thể chế bằng cách sử dụng 
khái niệm về các chi phí giao dịch. Phân tích mang tính quy phạm như vậy giả định rằng mục tiêu 
của pháp luật là giảm chi phí giao dịch trong thương mại. Và trong trường hợp không có thương 
mại, chúng tôi giả định rằng pháp luật nên giảm thiểu tổng chi phí thiệt hại xảy ra khi không có 
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thoả thuận cá nhân. Chỉ tiêu mang tính chủ nghĩa cá nhân và phù hợp với tiêu chuẩn Pareto. Nói 
cách khác, những gì mà các bên tự do chấp nhận trong thương mại là tốt cho xã hội. Trong trường 
hợp không có sự trao đổi như các bên có thể đã làm trong một thế giới mà không có chi phí giao 
dịch, các nhà làm luật phải lập pháp hoặc quy định. Cách tiếp cận này phân tích cơ cấu pháp luật. 
Kết quả của một hợp đồng trong một thế giới mà không có chi phí giao dịch được sử dụng như là 
chuẩn mực cho các luật lệ hiệu quả của pháp luật. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với hầu hết các 
luật môi trường điều tiết các ngoại ứng tiêu cực và ăn bám do một số loại chi phí giao dịch. 

Chương này kết thúc với hai ứng dụng. Một là cho chính sách môi trường, trách nhiệm của 
nhà sản xuất phải mở rộng để có nguồn hàng hoá lâu dài. Liệu ai trong dây chuyền sản xuất chịu 
trách nhiệm về tái chế hàng hoá? Phân tích chi phí giao dịch đưa ra được phương pháp tiếp cận và 
câu trả lời. Ứng dụng khác là cho các mối quan hệ quốc tế, nơi có quyền của người thực tế gây tổn 
hại được bồi thường trái ngược với nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền. Kết quả cho ta thấy 
rằng, ngành công nghiệp bị ô nhiễm (thế giới phương Tây) trả tiền cho bên gây ô nhiễm (Thế giới 
thứ 3) để làm giảm ô nhiễm có thể là rất hiệu quả. 

Một nhà lập pháp tìm kiếm những quy tắc hiệu quả phải cân nhắc lợi ích và chi phí cận biên 
của tất cả các bên liên quan. Các phương pháp mang tính thực tiễn cho việc cân nhắc này được 
trình bày trong Chương 10. Đầu tiên, chúng tôi mô tả phương pháp phân tích chi phí-lợi ích xã hội 
(CBA). Trong CBA, các chi phí và lợi ích của các bên khác nhau được gộp vào nhau. Nếu lợi ích 
vượt quá chi phí thì dự án hoặc quy tắc pháp lý đó được ưa chuộng hơn. Tổng kết này được dựa 
trên những giả định thiết thực: (i) rằng Chính phủ nhằm vào mục tiêu phúc lợi xã hội tối đa, (ii) 
rằng tiền, tại biên, có tiện ích như nhau đối với tất cả mọi người; và (iii) rằng giá cả phản ánh chi 
phí cơ hội của các nguồn tài nguyên. Tất nhiên, đây là những giả định hết sức thuyết phục. Tuy 
nhiên, CBA được sử dụng rộng rãi, là một công cụ thứ nguyên và đơn giản để phán xét - tất cả 
đều được tính bằng tiền và chỉ nên chọn các dự án có lợi. 

Tất nhiên, có rất nhiều vấn đề với CBA lý tưởng. Một là đo lường lợi ích và chi phí. Ví dụ, 
trong các pháp luật về môi trường, chi phí có thể xác định được, trong khi các lợi ích về một môi 
trường sạch hơn có lẽ là không thể đo lường được. Đây là lý do tại sao trong thực tế nhiều nghiên 
cứu chỉ giới hạn ở phân tích chi phí - hiệu quả. 

Chúng tôi khảo sát các phương pháp đo lường tiêu chuẩn được sử dụng trong CBA. Sau đó, 
chúng tôi xem xét các khía cạnh của lý thuyết lựa chọn công cộng mà đặt câu hỏi về giả định 
trong CBA, nghĩa là, mục tiêu của Chính phủ (hoặc của nhà lập pháp) là tối đa hoá phúc lợi xã 
hội. Tất nhiên, Chính phủ có thể được thúc đẩy bởi những lợi ích đặc biệt hơn là lợi ích công 
cộng. Do vậy, tính toán phúc lợi xã hội tối đa có liên quan hạn chế đối với nhà lập chính sách. 
Tuy nhiên, một ước tính chi phí và lợi ích, hoặc các nhóm người chiến thắng và kẻ thất bại là nằm 
trong lợi ích chung. 

Phê bình nền tảng của CBA và của phân tích kinh tế nói chung cho thấy rằng, sự cân nhắc về 
kinh tế không nên áp dụng trong các lĩnh vực như phúc lợi của con người và môi trường. Các giá 
trị đạo đức phải chi phối chính trị và pháp luật hơn là tính toán kinh tế. Chúng tôi bảo vệ quan 
điểm rằng việc so sánh các chi phí với lợi ích là cần thiết trong một thế giới có nguồn tài nguyên 
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khan hiếm. Khi sự cân nhắc bị từ bỏ, sự khan hiếm bị bỏ qua, kết quả là sự không hiệu quả, tức là 
lãng phí nguồn tài nguyên. 

Trái với kinh tế học, chuẩn mực đạo đức thường được thể hiện trong điều khoản tuyệt đối - 
đầu tư phải an toàn, nguồn nước phải sạch, cuộc sống phải luôn luôn được bảo vệ, v.v… Tuy 
nhiên, sự an toàn và sạch chỉ là những vấn đề có tính tương đối và lâu dài. Chúng ta xem xét lý do 
tại sao nhiều vấn đề môi trường được trình bày với các thuật ngữ mang tính tuyệt đối chứ không 
phải là các thuật ngữ tương đối thực tiễn hơn. Một lý do khác có thể là chỉ tiêu chính sách thường 
là kết quả của một thoả hiệp chính trị. Có lẽ người ta dễ dàng nhất trí một tuyên bố tích cực không 
liên quan đến chi phí. Một lý do khác có thể là chúng tôi giảng dạy bằng mệnh lệnh như: “Bạn 
không được phạm tội”, hay “Gây ô nhiễm là xấu”. Đây có thể là một phương pháp giảng dạy hiệu 
quả, mặc dù tội phạm và ô nhiễm xảy ra trong tất cả các xã hội. 

Một nguyên tắc cơ bản trong kinh tế quy chuẩn là tự do thương mại mang lại lợi ích cho các 
thương nhân và cho cả xã hội nói chung. Tuy vậy, đạo đức môi trường lại tố cáo rằng thương mại 
có thể là vô đạo đức. Buôn bán chất thải được coi là xấu, đặc biệt là buôn bán quốc tế. Theo 
nguyên tắc, chất thải phải được xử lý ở nơi phát sinh và Công ước Basel nêu rõ chất thải nên được 
xử lý và tái chế tại địa phương. Chúng tôi thảo luận và phân tích những ý tưởng chung này, mặc 
dù có những hoàn cảnh rõ ràng nơi mà thương mại tự do có thể bị hạn chế. 

Chương này được hoàn thành bằng phần đánh giá giá trị của cuộc sống dựa trên các tính toán 
kinh tế. Về phương diện đạo đức, có thể lập luận rằng không nên đánh giá cuộc sống bằng tiền. Tuy 
nhiên, việc đặt giá trị của cuộc sống của con người trong tính toán các dự án ám chỉ một giá trị 0 đã 
thất bại. Chúng tôi trình bày các phương pháp để xác định một giá trị kinh tế cho một cuộc sống 
hoặc cuộc sống đã bị mất. 

Trong Chương 11, chúng tôi xem xét các quy định của ngành công nghiệp. Chính sách môi 
trường về xả thải công nghiệp thường dựa trên các hướng dẫn. Công nghiệp nên sử dụng các công 
nghệ tốt nhất hiện có (BAT), hoặc một số tiêu chuẩn tương tự. Những tiêu chuẩn không rõ ràng và 
chung chung như vậy ủy quyền cho một cơ quan môi trường có trách nhiệm thi hành pháp luật. 
Các tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như tiêu chuẩn xả thải hoặc chỉ tiêu, có nhiều yêu cầu hơn đối với 
ngành công nghiệp. Vấn đề ở đây là cơ quan môi trường lại thường thiếu thông tin về ngành công 
nghiệp mà nó phải kiểm soát. Vì vậy mà cơ quan đó phải thương lượng với ngành công nghiệp. 
Kết quả là, cơ quan này có thể ít nhiều bị ngành công nghiệp điều khiển. 

Có một xu hướng thuận lợi trong chính sách môi trường thiên về “phòng ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm kết hợp” (IPPC). Một khía cạnh của IPPC là đôi khi những quy tắc đồng nhất được đề nghị cho 
ngành công nghiệp ở các quốc gia khác nhau, ví dụ như trong khu vực liên minh châu Âu (EU). Điều 
này, ở một phạm vi nào đó, có thể lý giải được bằng mong muốn “làm hài hoà các điều kiện tiếp 
thị” cho ngành công nghiệp ở châu Âu. Tuy nhiên, nó lại phụ thuộc vào tác động và cách đánh giá 
mức độ ô nhiễm khác nhau giữa các nước. Các quy tắc đồng nhất về mặt làm hài hoà các điều 
kiện tiếp thị vì thế có thể kết thúc với các giải pháp phù hợp với sở thích và điều kiện của địa 
phương. 
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Trong Chương 12, chúng tôi bàn luận về luật đất đai. Việc sử dụng đất được quy định nhiều 
hơn tài sản tư nhân không cố định. Các kế hoạch địa lý quy định những khu vực nào được sử dụng 
cho cư trú, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông đường xá, v.v... (được gọi là quy hoạch). Chủ sở 
hữu có quyền lựa chọn vị trí trong khuôn khổ quy hoạch này. Các quyết định liên quan đến mùa 
màng, trồng cây, sơn nội thất và những vấn đề tương tự tùy thuộc vào ý muốn của chủ sở hữu, 
nhưng đôi khi bị chính quyền quy định. Chúng tôi đưa ra những giải thích khác nhau cho hiện 
tượng gia tăng sự can thiệp có quy định này vào trường hợp đất đai. Một là, giá trị của bất động 
sản phụ thuộc vào vị trí sự đầu tư và các hoạt động khác ở khu vực xung quanh. Vì vậy, người sở 
hữu tài sản thường cố gắng gây ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai thuộc về người khác bằng các 
hoạt động chính trị. Một cách lý giải thứ hai là, hàng xóm đang ở trong một mối quan hệ mâu 
thuẫn nhỏ nhặt. Vì vậy, không có giải pháp thị trường đơn giản để giải quyết xung đột của họ - 
các tranh chấp có thể cứ tiếp tục qua nhiều thế hệ mà không thể giải quyết được. Quy tắc pháp 
luật và/hoặc một thẩm phán độc lập có thể là cần thiết để giải quyết xung đột. Lý giải thứ ba, là 
đất đai có nhiều mục đích sử dụng. Nó có thể được sử dụng cùng một lúc cho nông nghiệp, giao 
thông và du lịch. Thoả thuận giữa những mục đích sử dụng đó có thể là không khả thi. Chi phí 
giao dịch có thể lớn, đặc biệt là nếu các bên không biết nhau. 

Các vấn đề môi trường mà chúng tôi bàn luận trong bối cảnh này là quy hoạch và luật gây 
thiệt hại. Một vấn đề quan trọng ở đây là lựa chọn thời điểm giải quyết. Liệu rằng người đến trước 
có được pháp luật bảo vệ khi có xung đột với người đến sau không? Với những điều kiện nào thì 
người đến sau có quyền định cư và làm phiền người đến trước? Quy hoạch là phương pháp phổ 
biến nhất để điều tiết các tranh chấp về tài nguyên không gian. Do đó, người sở hữu bị hạn chế 
quyền sử dụng tài sản của họ và định cư ở những nơi họ được phép kinh doanh. Chi phí giao dịch 
và các chi phí trong đầu tư bỏ qua trong di dời là quan trọng khi phân tích kinh tế về luật đất đai. 

Những người hoạt động trong lĩnh vực môi trường đôi khi lập luận rằng, tất cả các vùng đất 
bị ô nhiễm nên được làm sạch cho dù chi phí rất lớn. Tuy nhiên, nhu cầu làm sạch rất khác nhau ở 
các vùng khác nhau. Có cùng yêu cầu về mức độ trong sạch ở khắp mọi nơi là một sự lãng phí tài 
nguyên. Thật vậy, quy hoạch là một cách sử dụng đất ở các nền kinh tế quy mô. Nghĩa là, bằng 
cách chia đất thành các khu vực cho cư trú, công nghiệp, công viên quốc gia, v.v..., chúng ta có 
thể có cả vùng hoang dã và một ngành công nghiệp gây ô nhiễm. Nếu tất cả là công nghiệp hay 
công viên quốc gia thì chúng ta còn tồi tệ hơn. 

Trong Chương 13, chúng tôi xem xét các loại thuế, phí và giấy phép thương mại về môi 
trường. Các biện pháp tương tự để điều chỉnh tác động tiêu cực bên ngoài theo truyền thống được 
các nhà kinh tế ưa thích hơn và được áp dụng rộng rãi trong các tài liệu kinh tế môi trường truyền 
thống. Liên quan đến tầm quan trọng thực tế, phí có vẻ đã được nghiên cứu quá mức. Cũng từ một 
quan điểm pháp lý, các loại phí ít được quan tâm hơi hạn chế so với kế hoạch và quy hoạch - là 
các công cụ pháp lý có tầm quan trọng thực tiễn rất lớn. 

Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận quyền sở hữu Coase trong một phần về giấy phép 
thương mại. Trong thực tiễn, có một số loại giấy phép thương mại được buôn bán trong một thị 
trường dành cho giấy phép. Hiệu quả được thiết lập bởi một thực tế là các nhà thầu bỏ thầu cao 
nhất để có giấy phép sẽ trả tiền mua chúng từ người bán (trung gian). Phí, có nghĩa là thuế môi 
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trường của Pigou, tương tự như quyền được buôn bán. Sự khác biệt để phân biệt giấy phép với 
phí, thuế là, trong trường hợp thuế (giấy phép buôn bán), những người sử dụng phải trả tiền cho 
Nhà nước (chủ sở hữu ban đầu) để có quyền gây ô nhiễm. Giấy phép buôn bán và phí có thể áp 
dụng được khi mục tiêu là giảm phần nào mức độ ô nhiễm và có một số đơn vị mua bán giấy phép 
trên thị trường. Ví dụ, lượng giao thông, sử dụng xăng dầu hoặc thuốc trừ sâu có thể giảm được 
một cách có hiệu quả nhờ các loại phí. 
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2. NGUYÊN TẮC CỦA CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 

 

1. Giới thiệu 

Trong chương này, chúng tôi trình bày nguyên tắc chung của chính sách môi trường. Chúng 
tôi cũng giới thiệu ngắn gọn các vấn đề kinh tế liên quan đến những nguyên tắc này. Mục đích là 
để tiếp cận với phần còn lại của cuốn sách. Một phân tích chi tiết hơn về luật pháp cụ thể quy định 
việc sử dụng tài nguyên môi trường như luật sở hữu tài sản, luật hành chính, luật vi phạm pháp 
luật và luật hình sự sẽ được trình bày trong phần tiếp theo. 

Mục 2 trình bày nguyên tắc phát triển bền vững. Nguyên tắc này khuyến khích tăng trưởng 
kinh tế, với điều kiện là phải đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Các nguyên tắc của công 
tác dự phòng và ngăn ngừa được nêu trong Mục 3. Ý tưởng chung ở đây là “phòng bệnh hơn 
chữa bệnh”. Nhìn chung, câu ngạn ngữ này là một phương châm kinh tế tốt. Tuy nhiên, hiệu 
quả kinh tế đòi hỏi có sự cân bằng giữa chi phí và lợi ích. Thật vậy, có những trường hợp mà 
trong đó các chi phí của công tác dự phòng và/hoặc ngăn ngừa vượt quá cả lợi ích cho xã hội và 
môi trường. 

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền được bàn luận trong Mục 4. Quan niệm cho rằng 
người gây ô nhiễm phải trả giá cho các thiệt hại họ gây ra là một nguyên tắc kinh tế được chấp 
nhận rộng rãi. Tuy nhiên, vấn đề này cũng được xem xét, ví dụ, Ronald Coase (1960) trong các 
định lý Coase nổi tiếng. Trong phần này, các định lý Coase đã được giới thiệu vắn tắt và là một 
trong những nền tảng của phần còn lại của cuốn sách. 

Trong Mục 5, chúng tôi trình bày về nguyên tắc xử lý chất thải tại nguồn, trong đó nêu rõ rằng 
hành động gây tổn hại môi trường phải được xử lý tại nguồn. Quan điểm có thể có yêu cầu chung như 
là một hướng dẫn trong cuộc sống - mỗi người đều phải giữ “sân sau” của mình sạch sẽ. Ý tưởng là xử 
lý và tái chế chất thải tốt nhất là do chủ thể phát sinh ra chất thải thực hiện. Trong Mục 6, chúng tôi 
xem xét quyền môi trường trong hiến pháp. Ví dụ, nhiều hiến pháp của các quốc gia hiện đại (Tây Âu) 
nêu rõ quyền có một môi trường trong sạch. Do đó, nguyên tắc chính sách môi trường cũng đã trở 
thành pháp luật về môi trường. Mục 7 bàn luận về bản chất kinh tế của các nguyên tắc môi trường. 
Cuối cùng, Mục 8 là phần kết luận. 

2. Phát triển bền vững 

Khái niệm “phát triển bền vững” được đề cập trong Tuyên bố Stockholm năm 1972 và Tuyên 
bố Rio 1992, trong đó, Nguyên tắc 4 nêu rõ “quyền phát triển phải được thực hiện đáp ứng công 
bằng nhu cầu phát triển và môi trường của các thế hệ hiện tại và tương lai”. Quan trọng nữa là 
cam kết lồng ghép những xem xét về môi trường vào kinh tế và các khía cạnh phát triển khác. 
Thuật ngữ “phát triển bền vững” cũng được giới thiệu vào năm 1987, trong một báo cáo của Ủy 
ban Thế giới về Môi trường và Phát triển gọi là Tương lai chung của chúng ta, thường được gọi là 
Báo cáo Brundtland. Báo cáo định nghĩa phát triển bền vững là “sự phát triển đáp ứng các nhu 
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cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng các thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu riêng 
của họ”. 

Hơn nữa, Hiệp ước EC, được sửa đổi bởi Hiệp ước về Liên minh châu Âu (hay còn được gọi 
là Hiệp ước Maastricht), nêu rõ tại Điều 2 rằng: 

Cộng đồng có trách nhiệm thiết lập một thị trường chung, một tập đoàn kinh tế và tiền tệ bằng cách thực 
hiện các chính sách chung, hoặc các hoạt động nêu tại Điều 3 và 4 nhằm thúc đẩy một sự phát triển hài 
hoà, cân bằng và bền vững các hoạt động kinh tế, tỷ lệ có việc làm và bảo vệ xã hội, bình đẳng giới, tăng 
trưởng bền vững và không lạm phát, có tính cạnh tranh cao gắn với bảo vệ và cải thiện chất lượng môi 
trường, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống, gắn kết kinh tế, xã hội và đoàn kết giữa các Quốc gia 
thành viên. 

Tài liệu này được đề cập tới trong văn bản pháp lý như một nguyên tắc phát triển bền vững. 
Nó đòi hỏi Liên minh châu Âu thúc đẩy một sự phát triển hài hoà, cân bằng và bền vững các hoạt 
động kinh tế. Có thể không xác định được khái niệm một cách chính xác.1 Tuy nhiên, rõ ràng là 
về cơ bản, nguyên tắc này nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong phạm vi những hạn chế của 
các nguồn tài nguyên bền vững (được định nghĩa rộng rãi) cho tương lai. Nói cách khác, tăng 
trưởng kinh tế là mục tiêu và nó phải được thực hiện (ít nhất là trong Liên minh châu Âu) trong 
một thị trường chung tự do với tỷ lệ việc làm cao, với mức độ bảo vệ và cải thiện chất lượng môi 
trường cao. 

Tăng trưởng kinh tế thường được đo bằng sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – 
chỉ số thể hiện tổng giá trị kinh tế của sản phẩm và dịch vụ sản xuất tại một quốc gia trong một 
năm. Các biện pháp đo lường GDP thường bị đặt dấu hỏi, ít nhất là trong các cuộc tranh luận về 
môi trường: sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên nên được giải thích như thế nào? Làm 
thế nào để đảm bảo rằng một xã hội văn minh và thịnh vượng sẽ được duy trì cho các thế hệ 
tương lai? 

Chúng tôi sẽ không thể trả lời tất cả những câu hỏi này, nhưng trong Phần II, chúng tôi sẽ cố 
gắng để làm rõ các phân tích kinh tế và xác định giá trị nguyên tắc chính sách môi trường. Các 
nguyên tắc kinh tế, chẳng hạn như trao đổi có lợi, sự hình thành và chức năng của giá cả, đầu tư, 
mạo hiểm và quy định của luật pháp trong nền kinh tế thị trường, cùng những vấn đề cơ bản để 
hiểu biết sự tăng trưởng kinh tế và tác động của nó đến môi trường. Điều quan trọng là hiểu được 
các chỉ tiêu công khai và chỉ tiêu hàm ý của kinh tế, cũng như các giới hạn của phân tích kinh tế. 
Trong phạm vi rộng, các câu hỏi về môi trường đòi hỏi khắt khe nhất chính là đạo đức - một vấn 
đề vượt ngoài tầm của kinh tế. Ý định của chúng tôi dưới đây được giới hạn trong một nghiên cứu 
các khả năng kinh tế trên phạm vi rộng, nhưng cũng có giới hạn. 

3. Các nguyên tắc phòng ngừa 

Nguyên tắc phòng ngừa nêu rõ cần thực hiện các hành động trước khi ô nhiễm, gây thiệt hại 
hay cạn kiệt môi trường xảy ra (Điều 174 (2) của Hiệp ước EC). Có thể tìm thấy nguyên tắc tương tự 
trong pháp luật môi trường quốc tế, ví dụ, trong Tuyên bố Stockholm 1972 và trong Nguyên tắc 11 của 
Tuyên bố Rio 1992. Nguyên tắc này đòi hỏi một hoạt động phải được thực hiện để ngăn chặn, 
hoặc kiểm soát những hành vi có thể gây tổn hại cho môi trường ở giai đoạn sớm. Nguyên tắc này 
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giống như các nguyên tắc khác, không ràng buộc pháp lý, nhưng chức năng như một hướng dẫn 
chính sách chung. 

Một tổn thất có thể được ngăn chặn với chi phí thấp hơn nhiều so với sự mất mát của tổn thất 
đó. Do vậy, ý tưởng “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” là một quy luật kinh tế. Các chi phí thực hiện 
hành động phòng ngừa, ví dụ bằng cách xử lý thận trọng các chất độc hại hoặc bằng cách đầu tư 
vào công nghệ xử lý chất thải, thường thấp hơn chi phí khắc phục ô nhiễm môi trường hoặc thiệt 
hại do ô nhiễm gây ra. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa không phải luôn luôn thích hợp hơn. Các 
biện pháp phòng ngừa mở rộng có thể tốn kém hơn giá trị những thiệt hại đã được ngăn ngừa. 
Thật vậy, nếu tất cả các biện pháp dự phòng có thể được thực hiện trong một khu vực nhất định, 
các chi phí về mặt vật chất, tài nguyên con người và môi trường có thể vượt quá những lợi ích 
mang lại. Một nguyên tắc cơ bản trong kinh tế mà chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong 
cuốn sách này, đó là lợi ích và chi phí nên được so sánh và cân bằng ở cận biên. Một công ty tối 
đa hoá lợi nhuận sẽ thực hiện công tác phòng ngừa miễn là các chi phí cận biên nhỏ hơn những lợi 
ích cận biên và chính quyền thực hiện đầu tư dựa trên tính toán chi phí - lợi ích có thể thực hiện 
một cân bằng tương tự trên một cộng đồng hay trên một cấp độ xã hội. Tính toán chi phí - lợi ích 
xã hội sẽ được phân tích kỹ trong Chương 10. Cân bằng chi phí của công tác phòng ngừa là rất 
quan trọng, ví dụ như trong phân tích các tai nạn và thiệt hại (xem Chương 14) và trong phân tích 
kinh tế của pháp luật hình sự (xem Chương 16). 

Điều 174 (2) của Hiệp ước EC cũng nêu rõ rằng, chính sách cộng đồng về môi trường nên 
được dựa trên nguyên tắc phòng ngừa. Nguyên tắc này cũng có thể được tìm thấy trong các hệ 
thống pháp lý môi trường quốc gia và luật môi trường quốc tế. Các cơ sở pháp lý cho các nguyên 
tắc có thể được tìm thấy - không kể những văn bản, tài liệu khác - trong Nguyên tắc 15 của Tuyên 
bố Rio, cho rằng “những nơi có những mối đe doạ thiệt hại nghiêm trọng hoặc không thể thay đổi 
được, việc thiếu chắn chắc về khoa học sẽ không được sử dụng như là lý do để trì hoãn biện pháp 
chi phí - hiệu quả để ngăn chặn suy thoái môi trường”. Nguyên tắc phòng ngừa này đã được sửa 
đổi trong một số điều ước quốc tế về môi trường. Một ví dụ là Công ước biển Baltic 1992 ghi rõ 
rằng, các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện ngay cả khi không có lý do để cho rằng thiệt 
hại có thể xảy ra, hay khi không có chứng cứ kết luận về mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố 
đầu vào và các hiệu ứng của các đầu vào đó. Một ví dụ khác là Điều 3 (3) của Công ước Khung về 
Biến đổi Khí hậu (FCCC) ngày 09/5/1992, trong đó nêu rõ: 

Các bên cần phải có biện pháp để dự báo, ngăn ngừa và giảm thiểu những nguyên nhân gây ra sự biến đổi khí 
hậu và giảm thiểu tác động bất lợi của nó. Trong trường hợp có mối đe doạ thiệt hại nghiêm trọng hoặc không 
thể thay đổi, việc thiếu cơ sở khoa học đầy đủ chắc chắn sẽ không được sử dụng như là một lý do để trì hoãn 
các biện pháp như vậy. Tính đến các chính sách và các biện pháp để đối phó với biến đổi khí hậu nên tính đến 
chi phí - hiệu quả để đảm bảo lợi ích pháp lý tối đa với chi phí có thể thấp nhất. 

Ở đây cần lưu ý rằng, các khái niệm kinh tế của phân tích chi phí - lợi ích liên kết với các 
nguyên tắc phòng ngừa (pháp lý). 

Hầu hết các học giả pháp lý liên kết các nguyên tắc ngăn ngừa với các nguyên tắc dự 
phòng, mặc dù một số người có phân biệt giữa hai nguyên tắc này. Nguyên tắc ngăn ngừa, trong 
đó có nguồn gốc từ trong tiếng Đức “Vorsorge Prinzip”, cho rằng nếu có sự nghi ngờ lớn một 
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hoạt động nào đó có thể gây ra hậu quả độc hại cho môi trường, tốt nhất là hành động trước khi 
quá muộn. Với ý nghĩa đó, nguyên tắc ngăn ngừa đi một bước xa hơn nguyên tắc dự phòng, vì 
nguyên tắc ngăn ngừa cho rằng cần phải hành động như một sự ngăn chặn, nghĩa là không nên 
đợi đến khi đã có bằng chứng khoa học không thể bàn cãi về mối quan hệ nhân quả giữa một 
hoạt động cụ thể và thiệt hại về môi trường. Do đó, nguyên tắc này rất quan trọng trong trường 
hợp có một giả định, nhưng vì chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng và thuyết phục về một số 
tác động không mong muốn tới môi trường. Ngay cả khi không có bằng chứng tuyệt đối theo 
nguyên tắc phòng ngừa có thể căn cứ vào thăm dò và dữ liệu khoa học để có biện pháp bảo vệ 
môi trường. Nghĩa là theo pháp luật môi trường quốc tế này, chúng ta cần là phải có hành động 
hợp pháp để ngăn chặn các vấn đề đe doạ môi trường như thủng tầng ôzôn và biến đổi khí hậu, 
ngay cả khi không có sự chắc chắn mang tính khoa học. Tuy nhiên, như định nghĩa của các 
nguyên tắc ngăn ngừa trong Công ước Biến đổi khí hậu cho thấy, những hành động thực hiện 
vẫn phải đảm bảo chi phí - hiệu quả. 

HỘP 2.1. TRƯỜNG HỢP DUDRIDGE  

Công dân không phải lúc nào cũng thành công khi họ cố gắng yêu cầu phải có các biện 
pháp chính sách sử dụng nguyên tắc phòng ngừa để giảm thiểu tác hại môi trường. Một 
vụ kiện nổi tiếng ở Vương quốc Anh đã được xử với những công dân, những người lập 
luận rằng bức xạ không ion hoá trong các trường điện từ sẽ hoặc có thể là nguyên nhân 
gây ung thư máu cho trẻ em. Vì vậy, họ yêu cầu Bộ trưởng Anh phải có biện pháp hạn 
chế bức xạ không ion hoá. Lý luận của họ cho rằng, Bộ trưởng có nghĩa vụ phải hành 
động ngăn ngừa nếu có khả năng nhỏ nhất nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ 
môi trường. Các chuyên gia cho rằng có khả năng có sự liên hệ giữa điện từ trường và 
ung thư máu ở trẻ em, nhưng họ thấy cần phải nghiên cứu thêm. Vụ kiện đã được Toà 
án tối cao xử, trong đó xác định Điều 130R của Hiệp ước EC1 nêu rõ nghĩa vụ đối với Bộ 
trưởng là phải áp dụng các nguyên tắc phòng ngừa vào xem xét trách nhiệm của mình 
theo Luật về Điện ở Anh. Trên cơ sở các chính sách tại Điều 130R đã có hiệu lực, Toà 
án tối cao thông qua việc đưa vào các biện pháp phòng ngừa của EC. Hội đồng các Bộ 
trưởng EC thông qua các biện pháp cần thiết để thực thi chính sách. Do đó, Toà án phán 
quyết rằng các nguyên tắc tại Điều 130R không tạo ra một nghĩa vụ cho Bộ trưởng phải 
áp dụng nguyên tắc ngăn ngừa để có hành động phù hợp. Điều này cho thấy, Bộ trưởng 
có thể áp dụng nguyên tắc phòng ngừa một cách hợp pháp để thực thi quyền lực của 
mình theo Luật Điện lực năm 1989, nhưng không bắt buộc phải làm như vậy. Tóm lại, 
Toà án tối cao cho rằng các nguyên tắc phòng ngừa đã không ép buộc Bộ trưởng Vương 
quốc Anh phải có biện pháp. 
Ghi chú: 

1. Là kết quả của Hiệp ước Maastricht, điều này đã trở thành Điều 174.  

Nguồn: Dựa theo Toà án tối cao, ngày 03/10/1994. Regina v. Bộ trưởng Bộ Thương mại  
và Công nghiệp, báo cáo ENDS, 237, tháng 10/1994, trang, 41-21. 

Mặt khác, nếu các ý kiến chung cho rằng một ngành công nghiệp gây ô nhiễm nên được phép 
tiếp tục hoạt động trong trường hợp không chắc chắn chiếm ưu thế, chúng tôi có thể trình bày về 
“tính lạc quan công nghiệp”. Trong tình huống như vậy, gánh nặng tìm kiếm bằng chứng đặt lên 
bên mong muốn cấm hoạt động. Thay vào đó, nếu các ý kiến chung là không nên cho phép hoạt 
động này ngay cả khi sự không chắc chắn chiếm ưu thế, chúng ta có các nguyên tắc ngăn ngừa. Ở 
đây, bên mong muốn cho phép một hoạt động phải chứng minh rằng hoạt động đó mang lại lợi ích 
xã hội. Tính lạc quan công nghiệp từng là thái độ chiếm ưu thế ở nhiều nước trong thế kỷ XX. 
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Niềm tin rằng lợi ích thông thường phải vượt hơn tác hại tiềm tàng của ngành công nghiệp đã 
được củng cố. Thực tế là một số người trong xã hội, mà sẽ bị tổn hại, đã được chấp nhận sự hoạt 
động của ngành công nghiệp vì niềm tin vào lợi ích đã được thổi phồng. Tăng trưởng kinh tế và 
sự tích luỹ vốn và kiến thức, cũng như phát triển các hệ thống phúc lợi, an sinh xã hội của Nhà 
nước, được coi là nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại tiềm ẩn (xem Chương 8). Mặc dù ý nghĩa của 
các nguyên tắc ngăn ngừa không phải là khá rõ, nó có thể được xem như là một sự chuyển đổi 
trong cách tiếp cận với việc ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn. Tính lạc quan công 
nghiệp đã mất vị trí thống trị, nhưng vẫn còn quan trọng. Thật vậy, hoạt động công nghiệp liên tục 
diễn ra với niềm tin rằng, trên hết, lợi ích vượt chi phí. Mặt khác, sự cấm đoán và khống chế về 
chất độc hại, công nghệ sản xuất quá lỗi thời, v.v... cũng thường xuyên xảy ra. Do đó, nguyên tắc 
ngăn ngừa thường được sử dụng trong luật môi trường quốc gia trong quá trình thiết lập tiêu 
chuẩn (xem Chương 11). Điều này thường dẫn đến áp đặt các tiêu chuẩn xả thải chặt chẽ hơn để 
ngăn ngừa những rủi ro môi trường nhất định, ngay cả khi tác động là không chắc chắn. 

HỘP 2.2. NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VÀ LẠC QUAN CÔNG NGHIỆP  

Ngày nay, nguyên tắc phòng ngừa có thể là chủ đề được quan tâm nhiều. Tuy nhiên, lạc 
quan công nghiệp đã chỉ đạo các ngành, các nhà hoạch định chính sách và lập pháp kể 
từ Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Điều này có thể được minh hoạ bằng chính sách về 
năng lượng hạt nhân vào những năm đầu của thập kỷ 1960. Hầu hết các công ước ra 
đời trong khuôn khổ của một trong hai Cơ quan Năng lượng Hạt nhân (NEA) hoặc Cơ 
quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), xuất phát từ một niềm tin rằng các lợi ích to 
lớn của ngành công nghiệp không nên bị cản trở bởi những trở ngại như tai nạn tiềm ẩn. 
Ví dụ, chuẩn bị các thủ tục tố tụng đối với Công ước Paris đã làm rõ rằng các nhà lập 
pháp (quốc tế) muốn giới hạn trách nhiệm pháp lý của các giấy phép của nhà máy điện 
hạt nhân. Kết quả là, một bản ước tính tài chính đã được đưa vào, trong đó hạn chế việc 
phơi bày trách nhiệm của ngành công nghiệp hạt nhân. Điều này phù hợp với sự lạc 
quan nói chung liên quan đến lợi ích của năng lượng hạt nhân. Như vậy, vai trò tương 
ứng của lập pháp là tạo điều kiện phát triển công nghiệp thay vì phải cản trở nó. Tuy 
nhiên, chúng ta sẽ chứng minh dưới đây, các tính toán tài chính đã được giới thiệu từ kết 
quả của lạc quan công nghiệp này có thể được coi là có ảnh hưởng bất lợi tiềm ẩn đối 
với sự an toàn (xem Chương 15). 

Nguyên tắc phòng ngừa buộc các chính quyền và ngành công nghiệp đầu tư vào các biện 
pháp khi có sự không chắc chắn khoa học về nhu cầu thực hiện những biện pháp này đã khiến 
nhiều nhà công nghiệp và kinh tế lo lắng. Các nguyên tắc có thể dẫn đến quy định quá mức, trong 
đó biện pháp phòng ngừa tốn kém được thực hiện mà không có bằng chứng rằng điều này sẽ dẫn 
đến việc giảm tác hại môi trường, có thể mang đến một sự lãng phí nguồn lực vốn đã khan hiếm. 
Vấn đề chung ở đây là sự không đối xứng về thông tin theo thời gian; có nghĩa là, các chi phí của 
phòng chống và phòng ngừa hiện nay là có sẵn và có thể tính toán được, trong khi những lợi ích 
và chi phí cho môi trường trong tương lai có thể rất nhiều và khó ước tính. 

Việc phòng tránh rủi ro một cách có hệ thống có thể đòi hỏi chi phí cao, trong khi những lợi 
ích của nó đôi khi lại đáng nghi ngờ. Ví dụ, Anthony Ogus (1995) đưa ra ví dụ về chỉ thị thiết bị 
màn hình năm 1990,2 dùng để quản lý việc sử dụng màn hình hiển thị trong cả ngành công nghiệp 
và thương mại. Nó đòi hỏi người sử dụng lao động phải đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan đến thiết 
kế của màn hình, bàn ghế và các yếu tố môi trường. Trong khi các vấn đề sức khoẻ bị ảnh hưởng 
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nghiêm trọng có thể phát sinh từ việc sử dụng màn hình hiển thị đã trở thành chủ đề quan tâm 
trong tranh luận lại không có bằng chứng thuyết phục. 

HỘP 2.3. TRUYỀN THÔNG VỀ NGUYÊN TẮC PHÒNG NGỪA 

Ngày 02/2/2000, Ủy ban châu Âu phát động chương trình truyền thông về nguyên tắc 
phòng ngừa. Mục tiêu của chương trình truyền thông này là thiết lập các hướng dẫn áp 
dụng và để tránh nguyên tắc phòng ngừa được sử dụng như là một hình thức trá hình 
của bảo hộ. Uỷ ban cho rằng việc dựa vào nguyên tắc phòng ngừa không có nghĩa là cho 
phép xác định rủi ro khi chưa có các đánh giá khoa học về tính chắc chắn của rủi ro ấy. 
Việc thực hiện một cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc phòng ngừa, vì thế, nên bắt đầu 
với một đánh giá khoa học, xác định mức độ không chắc chắn về khoa học. Điều này 
được gọi là đánh giá rủi ro. Nguyên tắc phòng ngừa đóng một vai trò trong giai đoạn thứ 
hai, đó là quản lý rủi ro. Với thông tin khoa học cho trước về sự không chắc chắn, các 
nhà ra quyết định phải nhận trách nhiệm xác định mức độ rủi ro “chấp nhận được” đối với 
xã hội. Uỷ ban cho rằng các biện pháp thực sự cần thiết dựa trên nguyên tắc phòng 
ngừa, cùng với những biện pháp khác, nên dựa trên đánh giá các lợi ích tiềm ẩn và chi 
phí hành động, hoặc thiệt hại khi thiếu hành động. Tuy nhiên, Ủy ban nhấn mạnh rằng 
đây không phải chỉ đơn giản là một phân tích chi phí - lợi ích kinh tế. Phạm vi của việc 
xem xét này rộng hơn rất nhiều và bao gồm cả những suy xét phi kinh tế, chẳng hạn như 
hiệu quả của các phương án khả thi và khả năng chấp nhận của các phương án đó đối 
với công chúng. Các biện pháp thực hiện trên cơ sở nguyên tắc phòng ngừa cũng cần 
được xem xét định kỳ dưới ánh sáng của tiến bộ khoa học và cần sửa đổi khi cần thiết. 

Nguồn: Nguyên tắc phòng ngừa của EU. COM (2000), 1. 

4. Nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền 

Nguyên tắc 16 của Tuyên bố Rio quy định rằng: 

Chính quyền quốc gia cần nỗ lực để thúc đẩy sự chủ quan hoá chi phí môi trường và sử dụng các công cụ 
kinh tế, có tính đến phương pháp tiếp cận mà về nguyên tắc, người gây ô nhiễm nên chịu các chi phí ô 
nhiễm liên quan đến lợi ích công cộng, không làm thay đổi thương mại và đầu tư quốc tế. 

Tương tự, Điều 174 (2) của Hiệp ước các quốc gia EC nói rằng, chính sách cộng đồng về 
môi trường phải dựa trên nguyên tắc “người gây ô nhiễm trả tiền” (PPP). Nội dung của nguyên 
tắc này là những người làm điều sai trái là người phải chịu trách nhiệm và chi trả chi phí làm tổn 
hại môi trường. Trong kinh tế học, nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền được thiết lập tốt, nhưng 
cũng vẫn bị nghi vấn. Kinh tế học của nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền được thể hiện trong 
nghiên cứu của Pigou (1920). Kiến thức phổ thông về kinh tế chỉ ra rằng các chi phí cơ hội bao 
gồm những nguồn lực cần thiết để sản xuất hàng hoá và dịch vụ trên thị trường được giá cả phản 
ánh cho cả người bán và người mua. Bằng cách đó, các thành phần trong các thị trường được chỉ 
dẫn và thông qua giá cả để họ phối hợp đưa ra các quyết định. Tuy nhiên, sự chính xác về thông 
tin giá cả phụ thuộc vào giả định rằng tất cả những gì bị ảnh hưởng đều có trong thương mại và 
chấp nhận các điều khoản. Nếu giá cả không bao gồm phần đền bù cho tất cả các bên có liên quan 
thì đó là một thiếu sót, hoặc thiếu sự nội hoá chi phí hay lợi ích, có nghĩa là, một tác động ngoại 
lai trong nền kinh tế. 

Vì vậy, tác động tiêu cực bên ngoài chiếm ưu thế khi ai đó gây tác hại mà không xem xét 
những hậu quả cho người khác. Thật vậy, sự thay đổi về mặt kỹ thuật, hoá học và sinh học có thể 
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gây hại cho các cá nhân và gây ra nhiều vấn đề môi trường. Một phần lớn của kinh tế môi trường có 
liên quan đến câu hỏi về tác động tiêu cực bên ngoài có thể được chủ quan hoá trong hệ thống kinh 
tế như thế nào. Câu trả lời truyền thống đã đưa ra các khoản phí cho các hoạt động gây độc hại đối 
với môi trường, đó là lời khuyên để áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền thông qua phí, ví 
dụ, xe hơi, đồ uống có cồn và năng lượng. 

Tuy nhiên, quy tắc dường như rõ ràng và vững vàng này đã được Ronal Coase phản bác 
trong nhiều năm. Trong Định lý Coase nổi tiếng của ông, ông đã phát biểu rằng, việc phân phối 
các quyền - ở đây quyền gây ô nhiễm mà không có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân, hoặc 
quyền của nạn nhân được bồi thường do ô nhiễm (PPP) - không hề có tầm quan trọng nào xét từ 
một quan điểm về hiệu quả kinh tế. Nói cách khác, nếu nạn nhân trả tiền cho những người làm sai 
trái để họ không gây ô nhiễm thì có thể lại có hiệu quả một cách công bằng. Chúng tôi gọi quy tắc 
này là nguyên tắc nạn nhân trả tiền (VPP). Lưu ý rằng, định lý này đề cập tới tình huống khi có 
hai hoặc nhiều bên có khả năng mua bán mà không có bất kỳ chi phí giao dịch nào, tức chi phí 
tìm kiếm, mặc cả, ký hợp đồng và thực thi thoả thuận. Quan điểm của Coase là trong tình huống 
này, các bên có chung mối quan tâm vào tối đa hoá giá trị chung của thương mại, tức là hiệu quả. 
Một khi tối đa hoá được lợi ích chung, họ sẽ có lợi ích cá nhân là lấy được tỷ lệ càng lớn càng tốt.  

Để minh hoạ cho định lý, chúng tôi đưa ra một ví dụ đơn giản trong Hộp 2.4 dưới đây. 

HỘP 2.4. ĐỊNH LÝ COARSE: THÍ DỤ VỀ THIẾT BỊ LỌC 

Giả định rằng một nhà máy thải ra khói và có ba người sống gần đó, mỗi người đòi được bồi 
thường 200$ vì khói gây tổn hại đến sức khoẻ của họ. Thêm vào đó, giả sử khói thải ra chỉ 
ảnh hưởng đến ba nạn nhân. Trong ví dụ này, chúng ta có thể bỏ qua thực tế rằng khói thải 
có thể cũng đang làm hại môi trường. Không có cách nào khả thi để các nạn nhân này có thể 
ngăn ngừa sự tổn hại đến sức khoẻ của họ. Mặt khác, nhà máy có thể loại bỏ tất cả các khí 
thải bằng cách lắp đặt một thiết bị lọc với chi phí 300$. 

Câu hỏi đầu tiên phải được trả lời là kết quả tối ưu xã hội đòi hỏi là gì: có lắp đặt thiết bị 
lọc hay không. Để có thể trả lời câu hỏi này, chúng ta phải xác định được mục tiêu kinh tế 
xã hội. Ở đây, chúng ta giả định rằng mục tiêu xã hội là tối đa hoá lợi ích chung, trừ đi chi 
phí của các chất ô nhiễm cho các nạn nhân. Vì có thể tránh được mức chi phí 600$ (3 
nạn nhân, mỗi người đòi được bồi thường 200$) bằng cách đầu tư chỉ 300$, giải pháp tối 
ưu rõ ràng là lắp đặt thiết bị lọc. 

Một giải pháp khác có thể là di dời nhà máy sản xuất hoặc di dời các nạn nhân, nhưng chúng 
ta giả định rằng các chi phí thực chất là cao hơn chi phí lắp đặt thiết bị lọc là 300$.  

Định lý Coase cho rằng nếu các chi phí giao dịch là 0, sẽ luôn diễn ra một sự phân bổ tối 
ưu các nguồn lực, không phân biệt các nội dung của quy tắc pháp lý. Việc phân bổ tối ưu 
các nguồn lực trong ví dụ này là việc lắp đặt thiết bị lọc. Thật vậy, kể cả nội dung của quy 
tắc pháp lý có là gì thì vẫn có thể lắp đặt thiết bị lọc. Nếu luật pháp bắt chủ sở hữu nhà 
máy chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân, thì việc lắp đặt thiết bị lọc rõ ràng 
nằm trong lợi ích của nhà máy. Bằng cách lắp đặt thiết bị lọc với chi phí chỉ là 300$, nhà 
máy có thể tránh được việc phải trả tiền bồi thường cho nạn nhân (là 600$). Theo cơ chế 
pháp lý này, bây giờ có thể gọi là cơ chế PPP, kết quả đem lại sẽ là tối ưu. 

Tuy nhiên, điều đó vẫn đúng nếu nhà máy không chịu trách nhiệm và nạn nhân tự chịu 
thiệt hại theo cơ chế “quyền gây ô nhiễm” hay nguyên tắc nạn nhân trả tiền (VPP). Cho 
giả thiết không có chi phí giao dịch, các nạn nhân sẽ tụ tập lại với nhau và cùng thương 
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lượng với nhà máy để thuyết phục nhà máy lắp đặt thiết bị lọc. Bằng cách trả tiền thiết 
bị lọc cho nhà máy, các nạn nhân vẫn có lợi hơn vì tổng chi phí của các thiệt hại cao 
hơn đáng kể so với chi phí của thiết bị lọc. Do đó, trong cả hai trường hợp, nguyên tắc 
PPP hay VPP, kết quả đem lại vẫn có hiệu quả. 

Kết quả này tương xứng với một số nhận xét. Trước tiên, cần nhấn mạnh rằng thoạt 
nhìn, giá mà nạn nhân trả cho nhà máy trong cơ chế VPP là không rõ ràng. Tuỳ thuộc 
vào sức mạnh thương lượng của nó, nhà máy cũng có thể đòi hỏi được nhiều hơn 
300$ cho việc lắp đặt thiết bị lọc. Cuối cùng, các nạn nhân có thể phải trả tới (hầu như) 
600$ cho thiết bị lọc nếu nhà máy là một tay mặc cả rắn. Khi đó, lợi ích của việc lắp đặt 
là thuộc về nhà máy. 

Thứ hai, hỗn hợp quy tắc PPP và VPP chiếm ưu thế nếu quyền được bồi thường chỉ 
được trao cho một trong ba nạn nhân. Trong trường hợp này, kết quả đem lại cũng vẫn 
hiệu quả. Giả định rằng chỉ có một nạn nhân A có quyền được bồi thường. Thoạt nhìn, 
nó có vẻ tốt hơn cho bên gây ô nhiễm chỉ phải trả 200$ thay vì lắp đặt thiết bị lọc. Tuy 
nhiên, nạn nhân B và C, mỗi người sẵn sàng trả 200$ cho bên gây ô nhiễm để lắp đặt bộ 
lọc. Phần thanh toán của họ cho người gây ô nhiễm này, cộng với tiền bồi thường đã trừ 
đi cho nạn nhân người A, làm cho bên gây ô nhiễm càng có lợi nhuận kinh tế khi lắp đặt 
thiết bị lọc. 

Một kết luận chung có thể được rút ra từ ví dụ này là khi có vài bên liên quan, quyền gây 
ô nhiễm hoặc quyền được bồi thường có thể được đặt vào bất kỳ bên nào với kết quả 
như nhau, với điều kiện chi phí giao dịch là không đáng kể. 

Lưu ý rằng kết quả có thể không đạt đến hiệu quả, nếu các bên cư xử chiến lược. Để cải 
thiện vị trí của mình, các bên có thể thông tin sai và đe doạ lẫn nhau, điều này có thể dẫn 
đến việc không có thoả thuận nào được thống nhất. Bằng các giả định chi phí giao dịch là 
0, chúng tôi đã loại trừ hành vi chiến lược và các chi phí thoả ước và hợp đồng khác. 

Định lý chỉ giải quyết với hiệu quả, không phải với những khía cạnh phân phối. Mặc dù 
kết quả hiệu quả vẫn giữ nguyên trong phân phối khác nhau và vẫn có một sự khác nhau 
mang tính phân phối: trên nguyên tắc PPP, nhà máy trong ví dụ của chúng tôi sẽ trả tiền 
cho thiết bị lọc; còn trên nguyên tắc VPP, nạn nhân sẽ làm điều đó. Do đó, nội dung của 
quy tắc luật pháp có ý nghĩa từ viễn cảnh phân phối của cải giữa các bên. Dĩ nhiên, bên 
chịu trách nhiệm thường có sẵn nguồn lực để chi trả. Trong ví dụ này, không có nguy cơ 
phá sản. Do đó, định lý Coase phù hợp nhất khi các bên liên quan là các công ty tối đa 
hoá lợi nhuận có uy tín. 

Các nhà kinh tế học kế tiếp truyền thống Pigou (1951) biện hộ rằng, các ngoại ứng như ô 
nhiễm môi trường nên được chủ quan hoá bằng cách áp một loại thuế hoặc phí phạt vào hoạt động 
gây ô nhiễm. Một mức phí bằng với chi phí do khói từ các nhà máy trong Hộp 2.4. gây ra, $600, 
sẽ tạo ra một động lực để giảm thiểu ô nhiễm bằng cách lắp đặt thiết bị lọc. Lưu ý rằng phí phân 
phối thu nhập cho Nhà nước, chứ không phải cho nạn nhân. 

Vì vậy, phí là một phương án lựa chọn duy nhất. Ronald Coase (1960) phản đối phương pháp 
tiếp cận tập trung vào phí và cho rằng hoặc là quy tắc PPP, hoặc quy tắc VPP sẽ đem lại hiệu quả 
(một thiết bị lọc trong Hộp 2.4.). Coase nhấn mạnh bản chất thuận nghịch của tác hại. Trong 
trường hợp này, bản chất đó là một thực tế rằng ô nhiễm không chỉ bị gây ra bởi nhà máy phát 
thải chất gây ô nhiễm; một trong số đó có thể được xem xét tương đương như trường hợp mà sự 
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có mặt của các hàng xóm làm giới hạn các quyền của nhà máy. Do đó, sẽ có ích hơn khi xem đây 
như là một trường hợp mâu thuẫn sử dụng các quyền sở hữu. 

Vì các quy tắc pháp lý khác nhau có thể dẫn đến kết quả đạt hiệu quả, nguyên tắc PPP không 
thể được thúc đẩy một mình trên cơ sở hiệu quả. Trên thực tế, nguyên tắc PPP có thể hiểu được 
thông qua sự nghiên cứu phân biệt. Nói cách khác, nếu bên gây ô nhiễm giàu có (công nghiệp) và 
nạn nhân thì nghèo khó (công chúng), nó có thể thúc đẩy một nguyên tắc “túi sâu” hay “khả năng 
chi trả”, đó là nguyên tắc PPP. 

Khi ai đó bị quấy rầy hay bị hại, dường như hiển nhiên là các nạn nhân phải có quyền được 
bồi thường. Nhưng trên căn cứ hợp lý, một người gây ô nhiễm có thể khiếu nại rằng quyền gây ô 
nhiễm là một phần của các quyền mà chủ sở hữu có. Ví dụ, giả sử có một nhà máy sản xuất lần 
đầu tiên được đặt tại một khu vực dân cư thưa thớt và sau đó là đương đầu với những người hàng 
xóm di chuyển vào vùng lân cận với khu vực ảnh hưởng, sau đó yêu cầu nhà máy bồi thường hoặc 
bồi thường tái định cư. Nếu những người hàng xóm chuyển đến ý thức được thiệt hại, điều này 
không rõ ràng rằng người đến đầu tiên phải đền bù cho người mới đến (vấn đề này sẽ được thảo 
luận trong Chương 12). 

Tương tự như vậy, PPP là một quy tắc được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, viện trợ quốc tế 
là một khu vực nơi mà VPP thường là quy tắc chứ không phải là ngoại lệ. Một ví dụ là khoản đầu 
tư thực hiện bởi các nước Tây Âu ngày nay trong việc giảm tác hại môi trường do ngành công 
nghiệp Đông Âu gây ra. Ví dụ, các đầu tư vào an toàn hạt nhân ở Bulgary cũng có thể đạt hiệu quả 
tốt, nhưng trong thực tế nó không phải là bên gây ô nhiễm, mà là những nạn nhân trả tiền. Hơn nữa, 
trong luật sai lầm cá nhân, trách nhiệm pháp lý ràng buộc tương ứng với nguyên tắc PPP trong khi 
các quy tắc sơ suất lại tương ứng với VPP. Có những lý luận ủng hộ trách nhiệm pháp lý ràng buộc 
khi ngành công nghiệp nguy hiểm làm ô nhiễm và gây ra tai nạn. Tuy nhiên, cũng có những lý luận 
ủng hộ sơ suất (xem Chương 14 và 15). 

Tóm lại, nguyên tắc PPP chắc chắn là một điểm khởi đầu hoàn toàn khả thi, tương ứng với 
các khái niệm kinh tế rằng có thể nội hoá được ngoại ứng bằng cách bắt người gây ô nhiễm trả 
đầy đủ chi phí cho hoạt động của mình. Tuy nhiên, trong thực tế ứng dụng này còn hạn chế - 
chúng ta sẽ quay trở lại quan điểm này trong các chương sau. 

5. Nguyên tắc xử lý rác thải tại nguồn 

Một mục đích chung trong chính sách môi trường là giảm lượng chất thải khổng lồ tạo ra từ 
quá trình sản xuất, đặc biệt là ở các nước phát triển cao về công nghệ. Một ý tưởng cơ bản trong 
khía cạnh này là chất thải cần được xử lý và nếu có thể loại bỏ tại nguồn. Nếu không thể loại bỏ 
được chất thải, có thể tái chế vật liệu, hoặc đốt. Chôn lấp và nghiền rác được xem là lựa chọn tồi 
tệ nhất. Nguyên tắc xử lý rác thải tại nguồn này dường như là công việc quản lý nội vi, nhưng lại 
có những hạn chế đáng kể về kinh tế. Cũng như tất cả các loại hàng hoá khác, một biện pháp xử lý 
chất thải hiệu quả, yêu cầu bên có lợi thế tương đối thực hiện. Do đó, một sự thay thế hiệu quả để 
xử lý chất thải tại nguồn thường là mua bán chất thải với các bên khác có thể xử lý được nó. 

Vì thế, nguyên tắc chất thải cần được ưu tiên loại bỏ tại nguồn mâu thuẫn với quyền tự do 
thương mại. Có thể thấy rõ sự mâu thuẫn này trong, bối cảnh Cộng đồng châu Âu, nơi còn chưa rõ 
ràng rằng liệu các quyền tự do cơ bản của thị trường chung, như vận chuyển tự do hàng hoá, cũng 
áp dụng đối với chất thải, hàng hoá gây ô nhiễm và nguy hiểm. Nói cách khác, bản thân các nước 
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thành viên của Liên minh có được phép hạn chế sự vận chuyển tự do hàng hoá vì các lý do bảo vệ 
môi trường hay không? Theo các điều khoản của Điều 28 (và sau đó) là của Hiệp ước, một quốc 
gia thành viên không thể hạn chế hoặc cấm nhập khẩu một sản phẩm (gây ô nhiễm) nhất định. 
Điều 28 của Hiệp ước quy định rằng các hạn chế về lượng đối với nhập khẩu và tất cả các biện 
pháp có hiệu lực tương đương sẽ bị cấm giữa các nước thành viên. 

HỘP 2.5. TRƯỜNG HỢP DASSONVILLE 

Trong trường hợp này, Toà án Tư pháp châu Âu quyết định là “tất cả các quy tắc kinh 
doanh ban hành bởi các nước thành viên có khả năng gây trở ngại, trực tiếp hoặc gián 
tiếp, trên thực tế hoặc tiềm năng, trong nội bộ cộng đồng thương mại, sẽ được coi là 
những biện pháp có hiệu lực tương đương với các hạn chế mang tính định lượng. Do đó 
mọi trở ngại nhập khẩu tiềm năng, có hoặc không có sự phân biệt, đối với các sản phẩm 
trong nước hoặc nhập khẩu, rơi vào nguyên tắc ngăn cấm. Về phương diện này ta có thể 
nghĩ ra một lệnh cấm quốc gia về một hợp chất độc hại nhất định (như amiăng) hoặc 
nồng độ của một hợp chất gây ô nhiễm nhất định trong sản phẩm thuộc nội dung cấm 
của Điều 28. Do đó, thông dịch chặt chẽ về trường hợp Dassonville sẽ có nghĩa là mục 
tiêu của việc thực hiện một thị trường chung nội bộ được xem là quan trọng đến mức mà 
sản phẩm có hại cho môi trường cũng có thể đi qua biên giới quốc gia của các nước 
thành viên mà không cần có bất kỳ giới hạn nào. 

Nguồn: Dựa theo ECJ 11/7/1974, Procureur du Roi v. Dassonville, 
Trường hợp 8/74, ECR [1974], trang 837. 

Tuy nhiên, một điều khoản mang tính pháp lý được xây dựng với khía cạnh thoả hiệp giữa 
việc vận chuyển hàng hoá tự do với bảo vệ môi trường. Một ngoại lệ quan trọng có thể tìm thấy 
tại Điều 30 của Hiệp ước. Ngoại lệ này cho phép các nước thành viên hạn chế thương mại nội 
cộng đồng nếu các biện pháp đã thực hiện được bào chữa “trên cơ sở của... bảo vệ sức khoẻ và đời 
sống của con người, động vật hoặc thực vật”. Những biện pháp này, “tuy nhiên, tạo nên một 
phương tiện phân biệt đối xử độc đoán hoặc hạn chế trá hình đối với thương mại giữa các nước 
thành viên”. Những căn cứ mà dựa vào đó các nước thành viên có thể hạn chế thương mại nội 
cộng đồng đã được giải thích trong một loạt các quyết định của Toà án Tư pháp châu Âu (ECJ). 
Kết luận là các biện pháp thực hiện phải là “cần thiết và tương xứng với mục tiêu cần đạt được”.3 
Ví dụ về việc cấm amiăng, một chất nguy hiểm đến sức khoẻ và đời sống của con người, động vật 
và thực vật, có thể đã được bào chữa hợp lý bằng các ngoại lệ như đã đề cập. Mặt khác, Toà án 
cũng đã quyết định rằng theo điều này4, không thể biện minh cho một lệnh cấm nhập khẩu chung 
đối với các chất thải không nguy hiểm”. 

Kể từ trường hợp chai Đan Mạch (Hộp 2.6), bảo vệ môi trường có thể được chấp nhận là 
một trong “những yêu cầu bắt buộc” có thể hạn chế khả năng ứng dụng của nguyên tắc thương 
mại tự do trong Điều 28. Ngoại lệ này rộng hơn so với ngoại lệ đưa ra trong Điều 30. Để áp 
dụng Điều 30, điều kiện cần là cuộc sống hoặc sức khoẻ con người, động vật hoặc thực vật đang 
bị đe doạ, trong khi điều 28 là không bắt buộc theo quy tắc trong trường hợp chai. 

Một điều kiện để áp dụng ngoại lệ bảo vệ môi trường là các biện pháp đã áp dụng cho các 
sản phẩm trong nước và nhập khẩu theo cách không phân biệt đối xử. Nhưng, ngay cả nguyên tắc 
không phân biệt đối xử này đã bị thả lỏng. Trong trường hợp Walloon (xem Ghi chú 4), Toà án 
cho rằng nguyên tắc hành động phòng ngừa tại nguồn có thể biện minh cho việc hạn chế nhập 
khẩu mà chỉ áp dụng đối với chất thải nước ngoài. Toà án cho rằng, không có sự vi phạm nào vào 
nguyên tắc không phân biệt đối xử, mặc dù việc cấm trong quy định Walloon chỉ áp dụng đối với 
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chất thải nước ngoài. Nguyên tắc hành động phòng ngừa tại nguồn này bề ngoài được xem là có 
quyền ưu tiên hơn các quyền tự do thương mại và các nguyên tắc không phân biệt đối xử. 

HỘP 2.6. TRƯỜNG HỢP CASSIS DE DIJON VÀ TRƯỜNG HỢP NHỮNG CÁI CHAI 
ĐAN MẠCH  

Một ngoại lệ quan trọng ở Điều 28 được đưa ra bởi Toà án Tư pháp châu Âu trong trường 
hợp Cassis de Dijon.1 Toà án cho rằng một biện pháp hạn chế thương mại trong nước có 
thể bào chữa được nếu, trước tiên, nó áp dụng theo một cách không phân biệt đối xử cho 
cả sản phẩm trong nước và nhập khẩu; thứ hai, nếu mục tiêu của biện pháp này là một yêu 
cầu bắt buộc - như y tế công cộng - và thứ ba, nếu tác động của biện pháp này là tương 
xứng với lợi ích cần phải được bảo vệ. Ý tưởng này đã được mở rộng vào lĩnh vực môi 
trường, trong trường hợp những cái chai của Đan Mạch,2 nơi mà Toà án châu Âu đã quyết 
định rằng môi trường có thể được xem như là một yêu cầu bắt buộc. Toà án cho rằng, bảo 
vệ môi trường là một lợi ích có thể biện minh cho một chính sách môi trường quốc gia có 
các tác động hạn chế thương mại, chẳng hạn như trong trường hợp một hệ thống bắt buộc 
hoàn lại các thùng đựng bia và nước giải khát. 
Lưu ý: 

1.  ECJ, 20/2/1979, Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung và Branntwein (Cassis 
de Dijon), Trường hợp 120/78, ECR [1979], trang 649.  

2.  ECJ, 20/9/1988, Ủy ban v. Đan Mạch (Chai Đan Mạch), Trường hợp 302/86, ECR [1988], 
trang 4607. 

Thoả hiệp giữa thương mại tự do và bảo vệ môi trường được đề cập như thế nào trong một 
quan điểm kinh tế? Đầu tiên cần lưu ý rằng, như đã trình bày, thương mại tự do là một nền tảng 
trong Hiệp ước Rome. Một lý luận cơ bản ủng hộ thương mại tự do là sự hội nhập của các quốc gia, 
nhờ thương mại góp phần cho sự phát triển hoà bình và để chấm dứt xung đột vũ trang. Ý tưởng về 
việc thiết lập hoà bình trong thương mại có lịch sử lâu dài. Ví dụ, các nhà triết học của thế kỷ XVIII 
như Montesquieu và Condorcet lập luận rằng, thương mại làm con người tinh tế hơn - thương nhân 
ra đi mà không có một thanh kiếm, là hoà bình và không lấy gì mà không có thoả thuận với các đối 
tác thương mại. Các khái niệm như danh dự, lòng tin và lòng trung thành rất quan trọng đối với các 
doanh nhân (Hirschman, 1982), mặc dù những khái niệm này vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, ý 
tưởng về một mạng lưới mở rộng và các mối quan hệ lâu dài dựa trên nền tảng cùng có lợi có tầm 
quan trọng lớn trong cả hệ thống chính trị châu Âu và tư duy kinh tế chính. 

Một lý do khác cho sự ưu tiên và bảo vệ thương mại tự do là tầm quan trọng cơ bản của nó 
trong hệ thống kinh tế thị trường. Cũng như loại các hàng hoá và dịch vụ khác, chất thải thường 
có thể được giao dịch mua bán theo cách thức cùng có lợi vì có những ưu điểm tương đối và việc 
tận dụng các nền kinh tế quy mô. Ví dụ, người Pháp có thể đốt chất thải với chi phí thấp hơn so 
với Hà Lan hoặc Bỉ. Thương mại chất thải từ Bỉ hoặc Hà Lan đến Pháp trong trường hợp đó sẽ có 
lợi. Một số quốc gia có thể sử dụng các sản phẩm chất thải nhất định cho mục tiêu thứ cấp. 
Thương mại như vậy là được phép theo Công ước Basel năm 1992, quy định về vận chuyển chất 
thải xuyên biên giới và lệnh cấm thương mại không áp dụng nếu chất thải được tái sử dụng hoặc 
tái chế. Tuy nhiên, có một mối nguy hiểm khi chất thải được chuyển qua biên giới đó là việc thiếu 
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giám sát của các cơ quan hành chính có thể làm tăng khả năng chất thải bị mất kiểm soát và do đó 
xả thải bất hợp pháp. 

HỘP 2.7. THƯƠNG MẠI CHẤT THẢI: CÁC NHÀ LUÂN LÝ HỌC VÀ CÁC NHÀ DUY LÝ HỌC 

Frey (1997) mới đây cho hay rằng các nhà kinh tế học (được xem như là “các nhà duy lý 
học”) quan tâm thương mại chất thải hoàn toàn khác với “các nhà luân lý học”, những người 
nhìn vào môi trường như một vấn đề đạo đức. Những nhà luân lý học sẽ chống lại mạnh mẽ 
vấn đề thương mại chất thải, lập luận rằng giao dịch chất thải vẫn là trách nhiệm cơ bản của 
Nhà nước, không thể được ủy quyền (khái niệm về nguyên tắc xử lý chất thải tại nguồn). Mặt 
khác, các nhà kinh tế lại không nhìn ra lý do tại sao các luật quản lý thương mại quốc tế cơ 
bản có ưu điểm linh động không nên áp dụng đối với chất thải. Tất cả các bên tham gia có 
thể đạt được mục đích nếu các quốc gia được phép vận chuyển chất thải đến các nước 
được trang bị tốt nhất để xử lý. Nước xuất khẩu chất thải sẽ trả một mức giá thấp hơn chi phí 
xử lý trong nước và nước nhập khẩu chất thải có thể tạo lợi nhuận bằng cách cung cấp một 
dịch vụ với chi phí tương đối thấp. Trận chiến này, theo Frey lập luận, có vẻ chiến thắng đã 
nghiêng về các nhà luân lý học, vì nhiều công ước, như Công ước Basel quy định cấm xuất 
khẩu rác thải, trái ngược với logic kinh tế. 

Một vấn đề khác trong trao đổi hàng hoá và dịch vụ quốc tế là một ngành công nghiệp hay 
một quốc gia có thể có lợi bằng cách hạn chế đơn phương trong thương mại. Tức là, hải quan và 
các hình thức bảo hộ khác có thể được hưởng lợi từ một ngành công nghiệp trong nước, nhưng lại 
gây khó khăn cho ngành công nghiệp nước ngoài. Nếu nhiều quốc gia bảo vệ các ngành công 
nghiệp của mình, tất cả sẽ bị tổn hại do thương mại giảm sút. Nói cách khác, khả năng ăn bám vào 
thương mại tự do của các quốc gia khác làm cho việc duy trì một hệ thống thương mại tự do trở 
nên phức tạp. Vì vậy, phải liên tục nỗ lực để duy trì và phát triển thương mại tự do quốc tế về 
hàng hoá và dịch vụ. Ví dụ, vào năm 1994, đại diện của 120 quốc gia đã cùng gặp để ký Vòng 
Uruguay của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT). Nó trở thành phiên bản 
chỉnh sửa của Công ước GATT 1948, cố gắng giảm bớt hàng rào thương mại phi thuế quan khác 
đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu. Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO) có tư cách và quyền lực 
để giám sát và thi hành thoả thuận. 

Một vấn đề với việc thực thi các thoả thuận thương mại tự do là sự hiện diện của ít nhiều trở 
ngại kỹ thuật tiềm ẩn khác nhau có thể được sử dụng để bảo vệ ngành công nghiệp riêng và do đó 
người ăn bám sẽ lợi dụng vào quy tắc thương mại tự do. Khó có thể phân tách thái độ tiêu cực đối 
với thương mại có nền tảng đạo đức với chế độ bảo vệ nền công nghiệp “trong cái vỏ ngoài màu 
xanh”. Nghĩa là, bảo vệ môi trường được sử dụng như một lý luận để bảo vệ, đối phó với những 
nghi ngờ liên quan đến các yêu cầu và hạn chế về môi trường. 

Từ một quan điểm kinh tế, ví dụ, có thể là rất hiệu quả nếu vận chuyển chất thải tới sa mạc 
Sahara và lưu nó ở đó với chi phí tương đối thấp, nơi mà tiềm năng gây tổn hại môi trường là rất 
thấp. Tất nhiên ở đây chúng ta giả định rằng đó không phải là các chất thải nguy hiểm, độc hại 
hoặc buôn bán bất hợp pháp. Tuy nhiên, các loại hình thương mại này đang bị cấm bởi các công 
ước quốc tế một phần vì các lý do đạo đức. Nguyên tắc xử lý chất thải tại chỗ rõ ràng là một rào 
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cản đạo đức mạnh mẽ, với ý tưởng cơ bản rằng một cộng đồng cần phải tự xử lý vấn đề chất thải 
của nước mình và không được xuất khẩu sáng nước láng giềng hoặc sang các nước kém phát 
triển. Tuy nhiên, lưu ý rằng đạo đức và lý luận “xanh” cũng có thể được sử dụng để ủng hộ lợi ích 
kinh tế cụ thể, nhất là nền công nghiệp xử lý chất thải trong nước ở một nước công nghiệp phát 
triển như mô tả trong Hộp 2.8. 

HỘP 2.8. TRƯỜNG HỢP DUSSELDORP 

Mới đây, việc bảo vệ một ngành công nghiệp trong nước đã được thể hiện trong một 
trường hợp trước khi đưa ra Toà án Tư pháp châu Âu, nơi mối quan hệ giữa pháp luật 
cạnh tranh và nguyên tắc xử lý chất thải tại chỗ phải được quyết định. Các quy định quốc 
gia buộc các ngành công nghiệp địa phương mang toàn bộ chất thải công nghiệp đến 
một nhà máy xử lý chất thải (độc quyền) hoặc lò đốt và ngăn cấm xuất khẩu chất thải trên 
cơ sở nguyên tắc xử lý chất thải. Trong những trường hợp đó, câu hỏi phát sinh là liệu 
các nước thành viên EU có quyền buộc ngành công nghiệp quốc gia sử dụng phương 
pháp xử lý chất thải đắt tiền trên cơ sở nguyên tắc xử lý chất thải tại chỗ, hoặc liệu lệnh 
cấm xuất khẩu nên được xem là bất hợp pháp. Toà án Tư pháp châu Âu đã quyết định 
chống “sự lạm dụng” nguyên tắc xử lý chất thải tại chỗ để biện minh cho một lệnh cấm 
xuất khẩu rác thải. Lệnh cấm xuất khẩu chung như vậy (bởi Hà Lan) đã được giữ nhằm 
tránh can thiệp vào Luật châu Âu. 

Nguồn: Dựa theo ECJ, 25/6/1998, Trường hợp C 203/96,  
Chemische afvalstoffen Dusseldorp B.V. 

6. Quyền có môi trường trong sạch 

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, các nguyên tắc chính sách môi trường được thể hiện trong 
hiến pháp của nhiều quốc gia. Quyền có môi trường trong sạch hoặc tốt được hình thành tại đây, 
theo hình thức nào đó, như là quyền con người. Ví dụ, năm 1994, Điều 20a đã được thêm vào hiến 
pháp của Đức (Grundgesetz), đưa bảo vệ môi trường thành hiến pháp Nhà nước. Điều 20a của hiến 
pháp Đức nhấn mạnh nguyên tắc phòng ngừa và trách nhiệm môi trường ở các cấp Nhà nước hướng 
tới mục tiêu bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nó không đảm bảo quyền hành động cho công dân. Như 
vậy, theo luật pháp của Đức, không được coi là “quyền môi trường cơ bản”. Hiến pháp khác cũng 
đảm bảo việc bảo vệ môi trường, ví dụ, hiến pháp Hy Lạp, năm 1986, tại Điều 24, bảo vệ môi 
trường được xem như nhiệm vụ của Nhà nước. Cuối cùng, chúng ta có thể tìm đến ví dụ ở Hà Lan, 
Điều 21 của hiến pháp cung cấp một cơ sở pháp lý về bảo vệ môi trường. Điều này đã đưa vào văn 
bản sửa đổi hiến pháp năm 1983 và chỉ ra rằng nhiệm vụ của Chính phủ là nhằm bảo vệ nơi cư trú 
của dân, bảo vệ và cải thiện môi trường. Một lần nữa, chủ nghĩa pháp luật cho rằng các điều khoản 
đặt ra nghĩa vụ cho Chính phủ, nhưng thực tế không phục vụ như là một cơ sở pháp lý để người dân 
khiếu nại Nhà nước. 

HỘP 2.9. TRƯỜNG HỢP FREDIN 
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Nền tảng của trường hợp Fredin là Điều 1 của nghị định đầu tiên của Công ước châu Âu 
về Nhân quyền, bảo vệ tài sản cá nhân. Toà án chỉ ra trong trường hợp Fredin v. Thụy 
Điển rằng “trong xã hội ngày nay, việc bảo vệ môi trường là một vấn đề quan trọng ngày 
càng được quan tâm”, và thử nghiệm xem liệu sự can thiệp bằng quyền sở hữu tư nhân 
để đạt được mục tiêu về môi trường có tương xứng hoặc không tương xứng trong bối 
cảnh của Điều 1 của nghị định thư đầu tiên. Chắc rằng sự can thiệp đã không phù hợp, 
nghĩa là trong thực tế các biện pháp bảo vệ môi trường lấn át quyền sở hữu tư nhân. 

Nguồn: Dựa theo ECHR, Phiên xử 18/2/1991, Chuỗi A, Số 192, trang 14, đoạn 48. 

Những phát triển này trong hiến pháp hiện đại là theo hướng phù hợp với học thuyết pháp lý 
về môi trường để đưa nhân quyền môi trường vào pháp luật. Các “quyền bảo vệ môi trường” 
trong hiến pháp hoặc quy ước thường nhắc đến một nhiệm vụ của chính quyền phải bảo vệ công 
dân chống lại sự suy thoái môi trường. Tuy nhiên, cũng thường có lý luận rằng các quyền xã hội 
không trao quyền hành động chủ quan cá nhân cho công dân (xem Chương 4, Mục 9 và 10). 

Tuy vậy, có một số trường hợp thú vị mà người dân đã sử dụng nhân quyền truyền thống, 
nhất là quyền thừa nhận trong Công ước châu Âu về Nhân quyền năm 1950, để tranh luận rằng 
trong một số trường hợp, ô nhiễm môi trường có thể coi là một sự vi phạm các nhân quyền truyền 
thống này. Một số bài viết về Công ước đã được sử dụng theo khía cạnh đó. 

HỘP 2.10. TRƯỜNG HỢP LOPEZ OSTRA  

Trong trường hợp Lopez Ostra v. Tây Ban Nha tháng 12/1994, Toà án Nhân quyền châu 
Âu cho rằng một nhà máy xử lý chất thải đã có hành vi vi phạm Điều 8 của Công ước 
châu Âu do gây ô nhiễm. Các chuyên gia cho thấy việc xả thải là không thể chấp nhận do 
khói độc hại và làm hại cho sức khoẻ của người dân sống ngay trong vùng lân cận nhà 
máy xử lý chất thải đó. Các bác sĩ đã xét nghiệm thấy sức khoẻ của con gái bà Lopez 
Ostra đã bị tổn thương nghiêm trọng và khuyến cáo rằng cô phải di chuyển chỗ ở. Toà 
án cho rằng nhà máy đã có hành vi vi phạm Điều 8. Chính quyền thị trấn đã cho phép xây 
dựng nhà máy trên đất của mình và Nhà nước Tây Ban Nha đã trợ cấp để xây dựng nhà 
máy. Trong trường hợp này, Toà án cho rằng Nhà nước đã không thành công trong việc 
đấu tranh cho sự cân bằng giữa những lợi ích kinh tế của thị trấn - đó là có một nhà máy 
xử lý chất thải và sự hưởng thụ hiệu quả của người nộp đơn về quyền của cá nhân liên 
quan đến ngôi nhà, cuộc sống riêng và gia đình của bà Lopez. Theo đó, Toà án cho rằng 
đã có một sự vi phạm Điều 8. Luật có hiệu lực rằng trường hợp này có một sự liên quan 
hệ trọng, đặc biệt đối với các quốc gia châu Âu với luật ít phát triển hơn, đặc biệt nói về 
các vấn đề môi trường và nhiễm bẩn bị gây ra bởi các nhà máy có các trang thiết bị hỏng 
và lỗi thời. Những vấn đề về môi trường nghiêm trọng có thể dẫn đến một nghi ngờ theo 
điều 8. Trường hợp này chỉ ra rằng có một sự phân biệt ít hơn giữa các quyền con người 
truyền thống có thể được hành động và quyền xã hội không được hành động. Trường 
hợp này cũng dẫn đến sự hợp nhất giữa quyền con người và quyền xã hội. 

Nguồn: Dựa trên A.W. Heringa, “Cuộc sống tư nhân và việc bảo vệ môi trường”,  
Toà án châu Âu về Nhân quyền, ngày 9/12/1994; Lopez-Ostra v. Tây Ban Nha,  

Maastricht Journal of European and Comparative Lă, 1995, 196-204 
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Câu hỏi cũng đặt thêm vấn đề là liệu các trường hợp ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có thể 
được coi như là một sự vi phạm Điều 8 của Công ước châu Âu về Nhân quyền (ECHR) hay không. 
Không kể những khía cạnh khác, nội dung của điều này là “mọi người đều có quyền được tôn trọng 
đối với đời tư của mình..., cuộc sống và gia đình..., và sẽ không có sự can thiệp bởi nhà chức trách 
công cộng bằng cách áp dụng quyền, trừ phi như là theo luật và là cần thiết đối với lợi ích kinh tế 
của đất, lợi ích kinh tế của quốc gia trong xã hội dân chủ...”. Những công dân đang sống trong khu 
phố bên cạnh sân bay Heathrow Luân Đôn khiếu nại rằng tiếng ồn quá mức gây ra bởi giao thông 
hàng không, đường bay do Chính phủ quy định đã buộc họ phải chịu đựng xáo trộn bất hợp lý, mà 
điều đó vi phạm Điều 8. Toà án bác bỏ khiếu nại này với lập luận rằng phải chú ý đến sự công bằng 
giữa các lợi ích cạnh tranh của cá nhân và cộng đồng cũng như tất cả. Toà án xét thấy rõ ràng rằng 
sự cân bằng này không được lật lại, không kể những yếu tố khác, các biện pháp quan trọng để làm 
giảm ô nhiễm tiếng ồn đã được Chính phủ thực hiện, tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

Hơn nữa, một số cư dân ở gần đó đã được đền bù vì sự rối loạn do tiếng ồn máy bay (xem 
Chương 12, Mục 5). 

7. Kết luận 

Trong chương này, chúng tôi chỉ trình bày mang tính giới thiệu về các nguyên tắc môi trường 
chính, phần nghiên cứu cụ thể sẽ được giới thiệu ở phần sau của cuốn sách này. Các nguyên tắc 
quan tâm đến phát triển bền vững, các biện pháp phòng ngừa, phòng chống, trách nhiệm của 
người gây ô nhiễm, xử lý chất thải tại nguồn và quyền có một môi trường trong sạch. 

Những nguyên tắc này có các chức năng khác nhau. Tuyên bố chung đóng vai trò như các 
công cụ chính trị đặt môi trường vào chương trình nghị sự chính trị. Chúng cũng tạo ra một định 
hướng cho dân chúng. Sau đó, các nguyên tắc cũng trở thành các văn bản pháp luật và do đó sẽ 
được giải thích và áp dụng trong các tình huống pháp lý cụ thể. Việc áp dụng trở nên phức tạp do 
các chức năng khác nhau của tuyên bố chính sách và quy tắc pháp lý. Một chức năng của pháp 
luật là giải quyết xung đột giữa các bên có mối quan tâm khác nhau. Các quy tắc pháp lý và diễn 
giải của chúng có các tác động khác nhau đối với người dân, các tác động này có thể không được 
hiểu một cách đầy đủ. Ở đây việc người dân chưa hiểu rõ là một vấn đề. 

Các nguyên tắc không chỉ là tuyên bố về mục đích chính trị, hoặc các quy định pháp lý cần 
phải được thực hiện và làm theo. Các nguyên tắc cũng có các thứ nguyên kinh tế quan trọng. Đó 
là, chi phí và lợi ích cho các bên khác nhau phải được so sánh và cân đối. Các tài nguyên hạn chế, 
cùng với nhu cầu không thoả mãn, hiện tại và trong tương lai, sẽ làm cho phân tích kinh tế của các 
nguyên tắc môi trường trở nên rất quan trọng. Kinh tế học là khoa học về sử dụng hợp lý các tài 
nguyên khan hiếm. Phân tích hợp lý việc sử dụng các tài nguyên khan hiếm có tầm quan trọng cơ 
bản hiện tại và trong tương lai, vì nó có thể giúp cải thiện phúc lợi cũng như môi trường. 

Tuy nhiên, trong tranh luận về môi trường thì kinh tế học được xem là xung đột với mục tiêu 
môi trường. Lý do có thể là “kinh tế” ở đây là đồng nghĩa với “lợi ích thiển cận về giá trị tiền tệ”. 
Điều này cũng có thể đúng là các nhà kinh tế quan tâm đến lợi nhuận theo nghĩa hẹp. Tuy nhiên, 
khoa học kinh tế nghiên cứu việc sử dụng hợp lý tài nguyên, với sự ưu đãi đối với hàng hoá và 
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dịch vụ theo thời gian. Nghĩa là, mục tiêu, sở thích hoặc thời gian ưu tiên (sự thiển cận ngắn hạn 
hoặc dài hạn) của nhà phân tích, hoặc của cơ quan kinh tế được nghiên cứu (có thể là cá nhân, các 
công ty hoặc tiểu bang) vượt ra ngoài phân tích kinh tế. Chúng ta sẽ quay lại cơ sở của kinh tế học 
tại Chương 5. 

Nói cách khác, các nguyên tắc chính sách môi trường có những tác động kinh tế được phân 
tích tốt nhất bằng phương pháp kinh tế. Phát triển bền vững đòi hỏi một sự phát triển cân bằng các 
hoạt động kinh tế. Tương tự như vậy, nguyên tắc phòng ngừa đòi hỏi hành động phải được thực 
hiện trước khi thiệt hại xảy ra. Chi phí ngăn ngừa tổn thất thường thấp hơn thiệt hại của chính nó. 
Tuy nhiên, vẫn có tình huống mà phòng ngừa không được ưa chuộng do chi phí của nó cao. 
Tương tự, nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền làm kinh tế có ý nghĩa, nhưng Định lý Coase cho 
chúng ta biết rằng có những trường hợp mà quy tắc nạn nhân trả tiền lại được ưa chuộng hơn. Để 
đạt được giải pháp hiệu quả nhất thì điều quan trọng là so sánh và cân bằng các lợi ích và chi phí 
tại biên. Một nguyên tắc kinh tế cơ bản là bên có ưu thế so sánh trong sản xuất ra một hàng hoá 
hoặc dịch vụ cần thực hiện nó. Điều đó đúng, ví dụ, trong trường hợp xử lý chất thải. Người xử lý 
chất thải tốt nhất hiển nhiên không phải luôn luôn là người sản xuất tại “nguồn”, đó có thể là bên 
bất kỳ nào trong dây chuyền sản xuất và tiêu thụ, hoặc một bên nào đó ở ngoài trong lĩnh vực 
chuyên môn này. Hơn nữa, việc chuyển giao sản xuất cho bên có lợi thế so sánh đòi hỏi thương 
mại và chính sách môi trường phải đi liền với nhau. Mặt khác, thương mại tự do được cho là nền 
tảng của sự tăng trưởng kinh tế. Rõ ràng là có thể có xung đột giữa chính sách môi trường, xử lý 
chất thải hiệu quả và thương mại. 

Để tránh việc sử dụng không hiệu quả các tài nguyên khan hiếm trên hành tinh chúng ta, mà 
thực tế là bảo vệ môi trường, các văn bản chính sách và việc thực hiện luật pháp cần có cơ sở và 
phân tích kinh tế thận trọng. Quan điểm này được thúc đẩy trong phần còn lại của cuốn sách. 

Chú ý: 
1.  Khái niệm này trong Điều 2 của Hiệp ước EC đã được sửa đổi nhiều lần. 

2.  Chỉ thị 90/270, Công báo, 1990, 1 156/14. 

3.  ECJ 20/5/1976, De Peijper, Trường hợp 104/75, ECR [1976], tr. 613. 

4.  ECJ 9/7/1992, Commission v. Belgium, Walloon waste, Trường hợp C-2/90, ECR [1992], tr. I-4431. 
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3. KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÁC LOÀI BỊ ĐE DOẠ 

 

1. Giới thiệu 

Những vấn đề môi trường nghiêm trọng đều liên quan đến việc khai thác quá mức tài sản 
chung của trái đất như không khí và nước biển sâu và liên quan đến nguy cơ tuyệt chủng các 
loài quý hiếm. Các nhà kinh tế và các nhà khoa học như Hardin trong đoạn trích dẫn ở trên 
khẳng định rằng, sự thiếu thi hành “quyền sở hữu” có thể là nguyên nhân của những vấn đề cơ 
bản này. Nói cách khác, bằng sự kiểm soát độc quyền một nguồn tài nguyên khan hiếm của 
người giữ quyền sở hữu, “quyền sở hữu” là cơ sở cho việc bảo vệ môi trường. Tính hợp pháp 
và bảo vệ công cộng của quyền độc quyền này không phải là mối quan tâm tức thời, nhưng nó 
được đảm bảo. Trong chương này, chúng tôi tự giới hạn cách tiếp cận kinh tế này đối với 
“quyền sở hữu” độc quyền. Tính hợp pháp của quyền sẽ được thảo luận trong chương kế tiếp. 
Chúng tôi bắt đầu ở Mục 2, với các ví dụ mô tả tầm quan trọng của kiểm soát độc quyền các 
nguồn tài nguyên để tránh sự suy giảm. Trong Mục 3, chúng tôi xem xét vấn đề lãng phí nói 
chung. “Bi kịch của dân chúng”, dưới các điều kiện kinh tế và chính trị nhất định, kết hợp với 
một số hiện tượng sinh học, có thể dẫn tới sự tuyệt chủng, các vấn đề này sẽ được phân tích 
trong Mục 4 và 5. Kết luận được trình bày trong Mục 6. 

2. Loại trừ hoặc tuyệt chủng 

Để có thể đưa ra những hiểu biết trực quan về tầm quan trọng của kiểm soát độc quyền 
nguồn tài nguyên, việc trình bày một số ví dụ có thể là rất có ích. Ví dụ đầu tiên được lấy từ một 
bài báo của Harold Demsetz (1967), trong đó ông có ý kiến về một cuộc điều tra nhân loại học 
của nền kinh tế về việc săn bắn của dân da đỏ ở Bắc Mỹ trong suốt thời kỳ đầu. Vào thời kỳ đó, 
sự hiện diện của người da trắng đã làm thay đổi tình hình đối với thổ dân da đỏ. Nhu cầu về thịt 
và da động vật tăng lên, đồng thời các phương pháp săn bắn càng trở nên cải tiến. Hậu quả là, 
những con trâu vốn lang thang tự do từ nhiều thế kỷ qua gần như đã trở thành tuyệt chủng. Tuy 
vậy, loài hải ly ở Canada vẫn sống sót mặc dù nhu cầu săn bắn gia tăng. Cho đến nay, chưa hề có 
một nghiên cứu nhân loại đã tiến hành nào đưa ra lý giải chi tiết về nguyên nhân của hiện tượng 
trên. Những đóng góp của Demsetz đã đưa ra một lời giải thích cho hiện tượng này: loài hải ly 
sống sót bởi vì các bộ tộc da đỏ ở Canada đã phân chia lãnh thổ săn bắn giữa chính họ. Bằng cách 
này, mối quan tâm của họ không phải là khai thác tài nguyên. “Quyền” của loài hải ly có thể được 
ủng hộ bởi vì lãnh địa của loài này tương đối cố định. Những người dân da đỏ cũng sống cuộc 
sống cố định và tự chu cấp cho mình trong vùng biên giới xác định và họ có thể làm thế nào đó để 
đảm bảo rằng “người ngoài” không bẫy được động vật của họ. Tuy nhiên, tình thế hoàn toàn khác 
đối với những con trâu. Chúng đi lang thang trên các khu vực rộng lớn, đã bị săn bắn bởi các bộ 
tộc và những người định cư khác nhau. Bởi vì không nhóm/cộng đồng nào có thể ngăn cản người 
khác săn bắn trâu trong vùng người đó kiểm soát để lấy thịt và da vì trâu là con mồi dễ dàng, số 
phận của nó đã được định đoạt.  
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HỘP 3.1. TÁC ĐỘNG CỦA QUYỀN SỞ HỮU VÀO PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC 
LÀNG SAMI 

Một nghiên cứu thú vị khác về cấu trúc làng Sami của người Scandinavia từ thời Trung 
Cổ đến thế kỷ XVIII (Lundgren, 1987). Trong suốt thời Trung Cổ, người Sami sống cố 
định thành các bầy đàn trong các làng gần nơi họ đánh cá và săn bắn. Tuần lộc hoang 
dã có tầm quan trọng lớn, nhưng người Sami đã không theo tuần lộc đi lang thang như 
chúng. Tuy nhiên, trong thế kỷ XVII, điều kiện đã đổi thay theo nhiều cách: săn bắn lấy 
lông thú ở Bắc Mỹ tăng lên, làm giá của da thú giảm đi. Người Sami bán da thú trên thị 
trường quốc tế cho người Đan Mạch qua Biển Bắc, cho người Thụy Điển ở phía nam và 
cho người Nga ở phía đông. Thêm vào đó, khí hậu trở nên tồi tệ và các viên chức luật 
pháp của Thụy Điển đã bắt đầu thu thuế càng ngày càng cao. Sự khan hiếm làm cho nhu 
cầu truy lùng tuần lộc ngày càng tăng, các con tuần lộc được chú ý và theo dõi trong suốt 
thời gian lang thang của chúng. Kết quả là, các làng của người Sami dần thay đổi, họ di 
cư từ sườn núi xuống những vùng rừng theo con đường của tuần lộc - đó là sự xuất hiện 
làng Sami ở các vùng ngày nay. Lý do các đàn tuần lộc không bị chết hết, có lẽ là, theo lý 
thuyết của Demsetz, tức là người Sami đã thành công trong sở hữu tuần lộc trong lãnh 
thổ của họ, nơi chúng có thể được kiểm soát, vì vậy việc khai thác quá mức đã không 
xảy ra. Người da đỏ không bao giờ có khả năng đi theo những con tuần lộc “của họ” trên 
các vùng đồng cỏ. 

Một lý giải khác liên quan đến những con trâu là người da trắng cố ý giết chúng để làm cho 
vị trí của người da đỏ thấp hơn. Nếu điều đó đúng, nó càng củng cố thêm lý luận cho rằng việc 
thiếu kiểm soát tạo nên một lợi thế cho sự khai thác quá mức. 

3. Kẻ ăn không 

Từ ví dụ trên, rõ ràng là mở cửa tiếp cận tài nguyên chung có thể gây ra sự tuyệt chủng của 
các loài vật và sự suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Do mức độ nghiêm trọng của vấn 
đề, nên vấn đề này đã được đặt tên là “thảm kịch của dân chúng”. Tuy nhiên, các ví dụ trên cũng 
cho thấy rằng có thể, trong một số trường hợp, thoát khỏi bi kịch thông qua loại trừ và kiểm soát. 

Sau khi nghiên cứu kỹ hơn thì dễ dàng thấy rằng bi kịch của dân chúng là do một vấn đề tổng 
quát hơn, thường gọi là “vấn đề ăn bám”. Tức là, nếu các cá nhân trong một nhóm lượm lặt các 
lợi ích từ chi phí của tập thể, họ trở thành “những kẻ ăn không”. Vấn đề với kẻ ăn không đôi khi 
còn được gọi là vấn đề 1/N. Tại sao lại như vậy, xem trong ví dụ sau. Một tập thể chứa N cá nhân 
là chủ sở hữu một nguồn tài nguyên khan hiếm mà có thể tạo ra những lợi ích do sự nỗ lực của 
các thành viên. Nếu lợi ích được chia trong tập thể, có nghĩa là, nếu tất cả mọi người nhận được 
1/N thành quả, sẽ xảy ra sự tận dụng không hiệu quả do những nỗ lực đang được mở rộng bởi các 
thành viên không tỷ lệ với lợi ích được chia. Ví dụ, nếu các thành viên tạo nên một nỗ lực tương 
ứng với 100 và điều này tạo ra một thu nhập cho tập thể là 900, trong lợi ích của tập thể, đó là 
công việc của cá nhân được thực hiện. Tuy nhiên, nếu tập thể được tạo thành từ 50 cá nhân, thì chỉ 
900/50 = 18 là của từng cá nhân đang làm. Do đó, đó không phải là lợi ích khiến cho một cá nhân 
phải nỗ lực. Hy sinh cá nhân dẫn đến kết quả là thu nhập của tập thể, nhưng chỉ một phần của thu 
nhập này là của cá nhân. Điều này áp dụng cho mọi người khác trong tập thể. Cái có thể mong đợi 
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là một kết quả nghèo nàn, nếu không có cơ chế chỉ đạo khuyến khích mọi người làm việc vì lợi 
ích tốt nhất của tập thể.1  

Trong ví dụ trên, lợi ích được chia trong nhóm, trong khi chi phí đã được thực hiện bởi các cá 
nhân. Tuy nhiên, đó có thể cũng có trường hợp cá nhân là kẻ ăn không và gây hại cho tập thể. Tắc 
nghẽn giao thông là một trong những ví dụ mà chúng tôi đã chọn để minh hoạ về số lượng. Giả định 
rằng các cá nhân đồng nhất có một doanh thu lương là 100 một ngày, ngoài đi ô tô con ra thì không 
có sự lựa chọn phương tiện giao thông nào khác để đi làm. Hơn nữa, giả sử thời gian đi lại rất có giá 
trị đối với cá nhân, ví dụ, doanh thu từ công việc bị giảm đi bởi thời gian sử dụng để lái xe tới nơi làm 
việc. Lái xe mất 20 phút, không có tắc nghẽn giao thông. Chi phí thời gian được giả định là 1 phút, có 
nghĩa là chi phí thời gian lái xe khi không có tắc nghẽn giao thông là 20. Do đó, lợi nhuận ròng cá 
nhân, PP, là 100 - 20 = 80. Tuy nhiên, nếu hơn 200 chiếc xe ô tô con đang trên đường cùng một lúc, 
tắc nghẽn xảy ra và thời gian đi lại tăng. Thật vậy, nếu có 700 chiếc xe ô tô trên đường, thời gian đi 
là 180 phút, điều đó sẽ làm cho mỗi người lái xe bị tổn thất 80. 

Ba cột trái của Bảng 3.1 chỉ ra lợi nhuận cá nhân này được giả định biến đổi như thế nào. Số 
lượng xe ô tô (N) ở trong cột 1 và chi phí thời gian trung bình, ATC ở cột 2. Trong cột 3 chúng ta 
thấy các lợi nhuận ròng cá nhân của lái xe, PP. Để đơn giản, chúng tôi giả định rằng tất cả các cá 
nhân trong xã hội này đều là lái xe và không có ảnh hưởng nào khác ngoài tắc nghẽn giao thông. 
Tổng lợi nhuận của tập thể, TPC do đó là bằng tổng lợi nhuận của tất cả các cá nhân. Trong cột 
thứ tư, chúng tôi thể hiện TPC thay đổi như thế nào theo số lượng xe trên đường. TPC có nguồn 
gốc đơn giản bằng cách nhân số lượng xe ô tô (cột 1) với lợi nhuận riêng của từng lái xe (cột 3). 
Lợi nhuận cận biên của tập thể, tức là lợi nhuận thêm của một trăm xe cuối, được thể hiện trong 
cột 5. Lợi nhuận cận biên này của tập thể, MPC100, được tính là sự khác nhau giữa TPC mới và 
TPC cũ khi thêm 100 chiếc xe. Cuối cùng, để có thể so sánh lợi nhuận ròng cá nhân của một 
người lái xe đơn lẻ với lợi nhuận cận biên của tập thể, chúng ta chia MPC100 cho 100, được MPC1 
là lợi nhuận cận biên của tập thể bởi thêm một lái xe. MPC1 được thể hiện trong cột 6. 

Bảng 3.1. Chi phí tắc nghẽn giao thông 

Số lượng xe 
ôtô 

Chi phí thời gian 
trung bình 

Lợi nhuận ròng 
của lái xe 

Tổng lợi 
nhuận của 

tập thể 

Lợi nhuận cận biên 
của tập thể của 100 

xe mới 

Lợi nhuận cận 
biên của tập thể 
bằng một lái xe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
N ATC PP TPC MPC100 MPC1 
  100 - ATC N × PP TPCN – TPCN-100 MPC100/100 

100 20 80 8000 8000 80 
200 20 80 16000 8000 80 
300 25 75 22500 6500 65 
400 35 65 26000 3500 35 
500 60 40 20000 -6000 -60 
600 90 10 6000 -14000 -140 
700 180 -80 -56000 -62000 -620 

Nếu không có tắc nghẽn giao thông (lên đến 200 xe ô tô), lợi nhuận cá nhân, PP, và MPC1 sẽ 
trùng khớp với nhau (80). Do đó sẽ không có xung đột giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Tuy 
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nhiên, khi có 300 xe hoặc nhiều hơn, lợi nhuận lái xe cá nhân sẽ lớn hơn MPC1. Lý do cho điều 
này chính là do tắc nghẽn giao thông khi có thêm một chiếc xe ô tô sẽ khiến cho những người 
khác trên đường phải giảm tốc độ cho mọi chiếc xe. Khi có 500 chiếc xe trên đường, mỗi người 
lái xe vẫn có một lợi nhuận cá nhân là 40. Những người lái 100 chiếc xe cuối cùng có lợi nhuận cá 
nhân chung là 4.000 mà phải thêm vào TPC. Tuy nhiên, giá trị bị mất do tăng thời gian mà tất cả 
mọi người khác sử dụng trên đường cũng phải trở thành nhân tố của TPC. Tổn thất thời gian là 25 
phút cho 400 lái xe ban đầu, tương đương với tổng chi phí là 10.000. Từ đó tổn thất ròng cho xã 
hội là 6.000. Đó là chi phí xã hội để cho phép 100 cá nhân cuối cùng được lái xe. 

Giả định rằng mục đích là tối đa hoá lợi nhuận xã hội, TPC, Bảng 3.1 cho thấy rằng đó là lợi 
ích của tập thể hạn chế số lượng xe ô tô là 400 xe.4 Với số lượng này, TPC đạt giá trị lớn nhất là 
26.000. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là 600 xe ô tô vì đây là mức đạt được khi mọi người bắt đầu 
lái xe khi đạt lợi nhuận cá nhân, PP dương. Khi có 600 chiếc xe ô tô trên đường, Bảng 3.1 cho 
thấy lợi ích cá nhân mà mỗi lái xe nhận được là 10e, tạo ra TPC là 6.000. Vì vậy, tổn thất cho xã 
hội khi có 600 xe thay vì 400 là 20.000. 

 
Hình 3.1. Xe ôtô và lợi nhuận xã hội, TPC 

Bây giờ, chúng ta cùng nhau phân tích một đường cong bằng cách sử dụng số gia 1 như trong 
Hình 3.1, thay cho Bảng 3.1. Trục ngang là số lượng xe ô tô tính theo đơn vị hàng trăm, trục đứng 
cho biết tổng lợi nhuận xã hội, TPC, tính theo đơn vị hàng nghìn. Qua hình vẽ, ta thấy TPC là 
khoảng cách giữa đường cong và trục ngang. 

HỘP 3.2. CHI PHÍ TẮC NGHẼN GIAO THÔNG 

Theo The Economist, ngày 6 tháng 12 năm 1997, Ủy ban châu Âu tính toán chi phí bên 
ngoài của vận tải đường bộ, trong đó có tai nạn, cơ sở hạ tầng, ô nhiễm môi trường và 
tắc nghẽn giao thông là 308 tỷ USD một năm, tương đương với 4% GDP của EU. Một 
nửa chi phí này là do tắc nghẽn giao thông. 

Rõ ràng là cần phải kiểm soát tắc nghẽn giao thông. Một phương án là xây dựng thêm 
hoặc mở rộng đường, hoặc phương án khác là đánh thuế xe ô tô, hoặc đưa vào lệ phí 
cầu đường vào giờ cao điểm hoặc trợ cấp cho giao thông công cộng, cũng có thể xây 
dựng hạn ngạch cho giao thông. Tuy nhiên, có rất nhiều thành phố lớn vẫn xảy ra tắc 
nghẽn giao thông và ô nhiễm, điều đó tác động trước hết đến chính người dân ở đó. 

Như trên, số xe tối ưu cho xã hội là 400 xe. Tuy nhiên, các cá nhân sẽ lái xe đi làm đến 
chừng nào họ đạt được lợi ích cá nhân, dù là rất nhỏ. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi số lượng 
các chuyến đi lớn hơn 600, mà lúc đó sẽ không có lợi ích cá nhân. Vì tất cả các lái xe đều rơi vào 
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tình huống giống nhau, không một ai trong tập thể đó có lợi từ việc lái xe. Đây là kết quả tồi tệ 
nhất của vấn đề kẻ ăn không. 

4. Đánh cạn cá 

Việc khai thác cá đã thường xuyên được sử dụng như là một ví dụ về bi kịch của dân chúng. 
Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích “vấn đề đánh cạn cá” và nó có thể dẫn đến sự tuyệt chủng như thế 
nào, hoặc không tuyệt chủng của các loài cá. 

Một nguồn tài nguyên tái tạo như cá có thể thu hoạch được theo một lưu lượng ổn định mãi 
mãi. Nhưng nếu đánh bắt quá nhiều trong một thời điểm, nguồn cung cấp dự trữ có thể trở nên 
cạn kiệt và có thể không còn cá để bắt nữa. Quy mô của vùng đánh bắt xác định sự tăng trưởng 
của vùng, là lưu lượng có thể bị đánh bắt mà không làm giảm bớt kho cá. Sự tăng trưởng phụ 
thuộc chủ yếu vào hai yếu tố sinh học: (i) việc cung cấp thực phẩm và (ii) mật độ cá. Việc cung 
cấp thực phẩm có tương quan giảm xuống, còn mật độ có tương quan tăng lên, cùng với sự tăng 
trưởng vùng đánh bắt. Nếu là khu vực nhỏ, việc cung cấp thức ăn sẽ phong phú; tuy nhiên, mật độ 
thấp làm cho cá khó khăn hơn giao phối. Mặt khác, nếu khu vực lớn, sẽ có ít thức ăn, nhưng cá dễ 
dàng tìm thấy sự giao phối hơn. 

Cho trước các sự kiện sinh học của một loài cụ thể, như trong Hình 3.2, chúng ta có thể rút ra 
một đồ thị kinh tế cho biết tổng thu nhập tập thể bền vững, TR của việc đánh bắt cá, tương đương 
với các đường cong TPC trong Hình 3.1. Đường cong TR dựa trên các dữ kiện sinh học mô tả ở 
trên và hai giả định nữa là: 

(i)  giá của cá (p) được giả định là không đổi, do đó không phụ thuộc vào lượng đánh bắt (y). TR bằng với 
giá của cá nhân với số lượng đánh bắt. Sự tăng giá sẽ làm cho đường TR dịch chuyển lên trên như thể 
hiện bởi đường nét đứt trong Hình 3.2; 

(ii) lượng đánh bắt (y) được giả định là bằng với tốc độ tăng trưởng ở các cấp độ đánh bắt cá khác nhau. Do 
đó, nguồn cung cấp và đánh bắt có thể giữ nguyên qua thời gian. 

 
Hình 3.2. Tổng doanh thu từ đánh bắt cá 

Trục ngang trong Hình 3.2 đại diện cho số lượng tàu thuyền, x, xe = 0 tại gốc tương ứng với 
trạng thái cân bằng tự nhiên khi không đánh bắt cá và không có sự tăng trưởng về nguồn cung cấp 
dự trữ. Doanh thu đánh bắt cá tối đa đạt được tại x* chiếc tàu thuyền. Tuy nhiên, tàu đánh bắt cá 

Tổng thu nhập TR = giá cả (p) × lượng bắt (y) 

Số lượng tàu, thuyền 
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nhân sẽ tiếp tục bắt cá đến khi có lợi ích cá nhân, tức là tại xd. Tại xd, lượng đánh bắt là bằng 
không vì không có nguồn cung cấp dự trữ, có nghĩa là, sự suy giảm chiếm ưu thế. 

 
Hình 3.3. Vấn đề đánh bắt quá mức 

Để có được một hình ảnh thực tế hơn, bây giờ chúng ta xem xét chi phí đánh bắt cá (Hình 
3.3). Trên trục dọc, chúng ta có tổng chi phí và tổng doanh thu. Chi phí của một thuyền với thiết 
bị được giả định là không đổi và bằng c. Do đó tổng chi phí đánh bắt cá, TC bằng c × x, được 
minh hoạ bằng đường thẳng trong Hình 3.3. Tổng doanh thu, TR được giả định là thay đổi theo số 
lượng tàu thuyền, như trong Hình 3.2. Chèn chi phí vào hình vẽ sẽ làm thay đổi kết quả Hình 3.2. 
Trước hết, chúng ta thấy rằng số lượng tối ưu của các tàu thuyền nhìn từ quan điểm tập thể, hoặc 
xã hội, là điểm có tổng lợi nhuận, TR - TC, đạt cực đại. Vì vậy, lượng đánh bắt tối ưu mới là xs, ít 
hơn giá trị tối ưu khi không có chi phí đánh bắt, x*. Thứ hai, trong tình hình mới này, điều tốt nhất 
mà một chiếc thuyền đơn lẻ có thể làm là đi đánh bắt để đạt đến sản lượng trung bình dự kiến, là 
TR/x, lớn hơn chi phí, c. Giả sử tất cả các cá nhân tối đa hoá lợi ích riêng, lượng cá mới đánh bắt 
là tại TR/x = c, tức là, tại TR = x × c = TC, có nghĩa là, tại xp. Lợi ích tập thể của xs chiếc tàu 
thuyền tách ra từ lợi ích riêng của xp thuyền. Đánh cạn cá do đó mà diễn ra. 

Theo mô hình này, một số khu vực đánh bắt cá vẫn còn và chu trình đánh bắt sẽ tiếp tục đến 
khi nào chi phí cho đánh bắt cá là rất tốn kém. Tuy nhiên, điểm xp có thể gần với điểm sự suy 
giảm, xd. Điểm xp càng gần xd, nguy cơ có thay đổi tiêu cực trong khu vực dự trữ cá gây suy giảm 
càng lớn. Do đó, nguy cơ suy giảm cá phụ thuộc vào khoảng cách về bên phải của điểm giao nhau 
giữa đường cong TR và TC. 

Trước đây, trước khi có sự xuất hiện của các phát triển kỹ thuật mới, chi phí đã cao hơn, đó 
là c1800. Vì vậy, các đường tổng chi phí TC1800 = c1800 trong Hình 3.4 dốc hơn. Tối đa lợi nhuận tập 
thể và cá nhân không trùng nhau, như trong Hình 3.3, nhưng không có nguy cơ suy giảm vì đội 
tàu đánh cá tư nhân, x1800, ở vị trí đủ xa với lượng suy giảm, xd. Một vấn đề của thời đại chúng ta 
là cải tiến kỹ thuật đã làm giảm chi phí và đội tàu đánh cá đã tăng lên. 

Đường TR dịch chuyển lên trên, như trong Hình 3.2 cũng làm dịch chuyển giao điểm  
TR = TC sang phải và do đó các loài tiến gần hơn tới sự suy giảm. Giá tăng cũng như kỹ thuật tốt 
hơn làm gia tăng lượng cá đánh bắt, cả hai đều gây nên sự dịch chuyển lên trên. Có thể là rất đúng 
đắn nếu nhu cầu tăng, kéo theo giá cả tăng khi các loài trở nên khan hiếm và các kỹ thuật đánh bắt 
sẽ cải thiện cùng một lúc. Điều đó cũng đúng cho trường hợp nhiều động vật có vú bị săn bắn vì 

Tổng thu nhập  
và chi phí 
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thể thao hoặc vì bộ da, lông, hoặc ví dụ như tôm hùm và cá trích, là những thứ “phải có” trên bàn 
ăn trong một số nền văn hoá. 

Mô hình trên là ổn định, trong đó chỉ ra đánh bắt cá vẫn còn tiếp tục mãi mãi. Trong thực tế, 
có những thay đổi về nguồn cung cấp cá dự trữ gây ra bởi các yếu tố như thời tiết, ô nhiễm và trợ 
cấp chính trị về đánh cá. Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng bất kỳ sự suy giảm nào đều không thể 
đảo ngược; dĩ nhiên, đây là cốt lõi của vấn đề. 

 
Hình 3.4. Chi phí và đánh bắt cá 

5. Chính trị và ô nhiễm 

Ở trên, chúng ta đã chứng tỏ tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn lực khan hiếm, điều kiện 
sinh học và kinh tế cho sự sống còn của các loài đang bị đe doạ tuyệt chủng, giải thích tại sao các 
loài có thể có nguy cơ tuyệt chủng. Sự tuyệt chủng cơ thể xảy ra với một loài nếu chúng: (i) di 
chuyển trên toàn cầu, như các loài chim và cá voi; (ii) yêu cầu số lượng lớn để giao phối và sinh sản; 
(iii) bị đánh bắt với chi phí thấp. Các vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất không thể bảo vệ và 
kiểm soát được có liên quan đến cư dân toàn cầu như không khí, tầng ozone và các vùng biển sâu. 

Trong Hộp 3.3. chúng tôi trình bày một ví dụ về làm thế nào việc mở rộng ranh giới đánh bắt 
cá có thể bảo vệ cho cá khỏi sự suy giảm. Tuy nhiên, trong thực tế, bức tranh phức tạp và khó 
khăn hơn nhiều. Mặc cho việc đưa các ranh giới đánh cá (quyền sở hữu) cho các nước, ngành 
công nghiệp đánh bắt cá đã tiếp tục mở rộng ở mức gấp đôi so với tỷ lệ đánh bắt cá toàn cầu. 
Thực tế là nhiều nước còn trợ cấp cho việc đánh bắt cá thay vì hạn chế nó. Do đó, chúng ta phải 
đặt ra câu hỏi tại sao ngành công nghiệp đánh bắt cá lại được bao cấp, mặc dù làm vậy có thể dẫn 
đến một thảm hoạ không thể đảo ngược. 

Một trong những câu trả lời là vì chính trị. Nghĩa là các chính trị gia phụ thuộc vào các cử tri 
và các nhóm áp lực, mà ngành công nghiệp đánh bắt cá có vai trò quan trọng về chính trị ở nhiều 
nước. Đánh cá có thể là một phần quan trọng của ngành công nghiệp của một quốc gia. Điều quan 
trọng ở đây cần lưu ý là ngành công nghiệp này đang đi xuống. Ngư dân, cộng đồng và cử tri đòi 
hỏi quyền lợi đánh bắt cá và hỗ trợ tài chính để tồn tại. Các chính trị gia đang lo ngại về tái bầu cử 
phải xem xét lợi ích chính trị và vì thế có xu hướng hành động một cách thiển cận. Nói cách khác, 
nghĩa vụ đạo đức khi xem xét những thiệt hại trong tương lai ít được ưu tiên trong hoạt động 
chính trị hàng ngày. 

Tổng thu nhập  
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HỘP 3.3. MỞ RỘNG RANH GIỚI ĐÁNH BẮT CÁ ĐỂ BẢO VỆ CÁ KHỎI SUY GIẢM 

Một ví dụ hiện đại về quyền sở hữu một nguồn tài nguyên khan hiếm có thể thấy trong 
việc mở rộng ranh giới đánh cá quanh Iceland trong suốt thập niên 1970. Khi đó nguồn 
dự trữ cá tuyết ở Bắc Đại Tây Dương đã giảm bởi vì đánh bắt cá quá nhiều và các 
phương pháp đánh bắt cá hiệu quả. Có một rủi ro là cá tuyết sẽ tuyệt chủng, cũng như 
cách cá trích ở đảo băng đã trở nên thưa thớt dần trước đó. Thay vì chờ đợi các công 
ước quốc tế để quy định việc đánh bắt, Iceland đã mở rộng lãnh thổ đánh cá, mặc dù có 
các cuộc biểu tình từ ngư dân khu vực khác. Trong trường hợp này, việc đánh bắt quá 
mức cá tuyết có thể được ngăn chặn bởi vì khu vực cá tuyết sống là tương đối cố định 
trong khu vực thuộc sự kiểm soát của Iceland. Rögnvaldur Hannesson (1974) thấy đây là 
một ví dụ tuyên bố một phía về quyền như là một điều kiện để bảo vệ thuỷ sản ở Iceland. 
Ông cho rằng trong thời gian dài hành động này sẽ có lợi, không chỉ đối với người 
Iceland mà còn cho dân tộc khác mua cá, hoặc quyền đánh bắt cá trong phạm vi lãnh thổ 
Iceland. Năm 1976 có một thoả thuận mở rộng khía cạnh kinh tế về thẩm quyền giải 
quyết quốc gia từ 12 đến 200 hải lý ra nước ngoài, do đó việc tạo ra cái gọi là “khu kinh 
tế đặc quyền”. Với thoả thuận này, hầu hết các các loại cá thu hút thương mại nhất đều 
được đưa ra kiểm soát bởi một số quốc gia. 90% các loại cá đánh bắt được hiện nay 
trong một khu kinh tế đặc quyền và chỉ có 10% trong vùng biển quốc tế. Trước khi có 
thoả thuận quốc tế này, hầu hết trữ lượng cá đều mở cửa cho tất cả mọi người.  

Tuy nhiên, nhiều nước hỗ trợ sự suy giảm hiện nay bằng cách trợ cấp đội tàu đánh cá. 
Năng suất bền vững tối đa có thể đạt được với 1/5 đội tàu hiện tại. Theo Tổ chức Nông 
nghiệp và Lương thực LHQ, việc đánh bắt quá mức ở quy mô thế giới tiêu tốn hàng năm 
từ 15-30 tỷ USD. 

Nguồn: Dựa trên The Economist, 19/3/1994. 

Cũng cần lưu ý rằng nhiều loài như chim, côn trùng và động vật hoang dã đang bị đe doạ, 

không phải vì chúng bị khai thác quá mức, mà do việc khai thác ở môi trường sống của chúng, 

chẳng hạn như khu rừng nhiệt đới và đất ngập nước. Ngoài ra, các chất ô nhiễm và độc hại được 

thải ra bởi con người đe doạ nhiều loài và toàn bộ hệ sinh thái. Ở đây sự tuyệt chủng của các loài 

quý hiếm có thể là do thiếu một giá trị kinh tế đối với loài đó. Tức là canh tác đất hoặc ô nhiễm 

làm tổn hại tự nhiên và vì thế làm tổn hại các thế hệ tương lai mà không được quan tâm tại thời 

điểm đó bởi vì thiếu ý nghĩa kinh tế. Ở trên, chúng ta đã nghiên cứu vấn đề kẻ ăn không hưởng lợi 

và sự khai thác quá mức của cá nhân hay các ngành công nghiệp thu được hàng hoá có giá trị kinh 

tế trong sự cạnh tranh. 

6. Kết luận 

Sự xâm nhập mở vào một nguồn tài nguyên chung có thể gây ra sự tuyệt chủng của loài và 

sự suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, một hiện tượng thường được gọi là “bi kịch của 

dân chúng”. Nếu không có sự loại trừ sự kiểm soát và bồi thường, cá nhân hoặc một nhóm có thể 

đạt được những lợi thế đối với mối hại của người khác. Ví dụ về săn bắn, tắc nghẽn giao thông và 

đánh bắt quá mức đã được đưa ra ở trên. Những vấn đề xâm nhập mở nghiêm trọng nhất đều liên 
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quan đến các vùng biển sâu và bầu khí quyển, cả hai đều không thể được bảo vệ một cách hiệu 

quả và do đó vẫn là vấn đề to lớn. 

Tài liệu kinh tế môi trường thường cho rằng đó quyền sở hữu độc quyền về: đất đai, săn bắn 

hoặc câu cá, có thể ngăn chặn bi kịch. Điều này không có nghĩa là sự độc quyền nhất thiết phải 

được luật sở hữu bảo vệ. Thật vậy, một nguồn lực ban đầu có thể được kiểm soát thông qua nghề 

nghiệp, mà nghề đó có thể chống lại pháp luật hiện hành. Quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ sẽ 

được thảo luận trong chương kế tiếp. 

Sự suy giảm của một loài đang bị đe doạ phụ thuộc vào một số yếu tố, ví dụ như: (i) chi phí 

đánh bắt thấp (các kỹ thuật mới và phương pháp sản xuất quy mô lớn); (ii) giá tăng theo sự gia 

tăng khan hiếm; (iii) đặc tính sinh học của loài như: hành vi giao phối và tiếp cận nguồn thức ăn; 

và (iv) các yếu tố chính trị như trợ cấp cho các phương pháp sản xuất hiện có. Khi một vài yếu tố 

này kết hợp với nhau, nguy cơ tuyệt chủng có thể trở thành hiện thực. Mặt khác, một số loài 

không bị đe doạ vì chúng không dễ đánh bắt, và/hoặc chúng có thể tìm thấy thức ăn và bạn tình. 

Tương tự, rừng và rau quả có thể thu hoạch mà không làm suy giảm miễn là bảo tồn được hạt 

giống cho tái sinh. 

Ăn bám thường là nguyên nhân cuối cùng của sự suy giảm do chi phí đánh bắt. Tuy nhiên, bất 

kỳ yếu tố nào gây ra do sự thay đổi thời tiết hoặc do ô nhiễm môi trường bổ sung vào hệ sinh thái 

cũng có thể làm suy giảm nguồn tài nguyên dự trữ còn lại. Nhiều loài đang bị đe doạ bởi việc khai 

thác hoặc làm ô nhiễm hệ sinh thái của chúng. Một vấn đề là ở đây loài có giá trị kinh tế rất ít. 

Có thể lập luận rằng, chủ sở hữu có thể bị kết tội do không xem xét các tác động dài hạn 

trong tự nhiên. Tuy nhiên, lưu ý rằng các chính trị gia có thể cũng thiển cận như chủ tư bản. Huỷ 

hoại thiên nhiên có thể là do trợ cấp các nhà sản xuất gây ô nhiễm và khai thác quá mức. Các 

chính trị gia cũng có thể góp phần gây hại môi trường do không bảo vệ chủ sở hữu. Ví dụ, nếu 

người sở hữu rừng tin rằng rừng có thể bị Chính phủ thu hồi, hoặc một cuộc cách mạng cấm trồng 

trọt, điều tốt nhất mà nhà đầu tư tối đa hoá lợi nhuận lâu dài có thể làm là phải cắt giảm rừng ngay 

lập tức và đầu tư vào một số tài sản khác an toàn hơn. Những vấn đề sẽ tiếp tục được thảo luận 

trong Chương 7, Mục 6 và 7. 

Cuối cùng, cần lưu ý rằng có những trường hợp kiểm soát độc quyền dẫn đến tự nhiên suy 

thoái. Việc khai thác một nguồn tài nguyên như rừng nhiệt đới hoặc đất ngập nước đòi hỏi phải có 

sự đầu tư ban đầu. Nếu không có quyền sở hữu rõ ràng, tài nguyên sẽ bị để không vì vấn đề kẻ ăn 

không loại trừ lợi ích của các khoản đầu tư. Sau khi quyền độc quyền đối với tài sản được thống 

nhất và bảo vệ, đầu tư có thể sinh lợi và thu hoạch. Tuy nhiên, có thể có lợi nhất nếu đầu tư vào 

độc canh hoặc công nghiệp, nhưng các hoạt động này lại làm hại các loài nhất định và do đó làm 

giảm đa dạng sinh học. 
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Chú ý: 
1.  Olson (1971). 

2.  Trong ví dụ này, chúng tôi phân tích vấn đề với số gia 100 chứ không phải số gia 1. Do đó, chúng tôi giả 
định một sự thay đổi rời rạc ở mỗi 100 thay vì sự thay đổi liên tục.  

3.  Về mặt kỹ thuật mà nói, đây không phải là hoàn toàn đúng sự thật. MPC1 thực sự nên được định nghĩa như 
là đạo hàm của đường cong TPC. 

4.  Để tìm ra chính xác số xe ô tô tối ưu, chúng ta phải có thêm thông tin chi tiết hơn về cấu trúc chi phí. 

4.  QUYỀN SỞ HỮU 

 

1. Giới thiệu 

Trong chương trước, chúng ta đã nghiên cứu vấn đề về kẻ ăn không và tiềm năng khai thác 
quá mức nếu các nguồn tài nguyên không thể được kiểm soát độc quyền. Sự độc quyền này trong 
trong tài liệu kinh tế được gọi là “quyền sở hữu”, trên cơ sở giả thiết rằng nó được thi hành không 
chỉ bằng phương tiện tư nhân mà còn bằng hệ thống phát luật chung của toàn xã hội. Trong 
chương này, Mục 2 đề cập tới sự thi hành (pháp lý) đối với quyền của tư nhân và công cộng. 
Quyền sở hữu chung và tập thể sở hữu so với quyền sở hữu tư nhân được nghiên cứu trong các 
Mục 3-7. Trong Mục 8, chúng ta lưu ý rằng quyền sở hữu gồm nhiều loại quyền. Ví dụ minh hoạ 
thêm cho các vấn đề môi trường được trình bày trong Mục 9 và 10, trong đó chúng tôi thảo luận 
về tầm quan trọng của quyền sở hữu đối với môi trường, cũng như những hạn chế chủ yếu của 
quyền sở hữu như một công cụ bảo vệ môi trường. Mục 11 là kết luận. 

2. Quyền pháp lý 

Ví dụ trong Chương 3 cho biết làm thế nào các nhóm người có thể chiếm hữu nguồn tài 
nguyên mong muốn. Nghĩa là, con người ta tạo ra “quyền” độc quyền riêng đối với hải ly, tuần 
lộc và ngư trường. Sau đó, tính độc quyền có thể được lồng ghép vào hệ thống pháp luật và do đó 
được chỉ định là một quyền hợp pháp. Ví dụ, sự hình thành của các làng Sami và quyền chăn thả 
tuần lộc ngày nay được đưa vào pháp luật Scandinavia, hay việc người Iceland mở rộng giới hạn 
đánh bắt cá đã được chấp nhận trong các công ước quốc tế và thực tế, đã trở thành thực tiễn trên 
toàn thế giới. 

Quyền và nghĩa vụ pháp lý có thể được cho là tồn tại nếu chúng được tìm thấy trong pháp 
luật hiện hành và nếu chúng có quy định về xử phạt trong hệ thống tư pháp công cộng. Thực tế, 
quyền có cơ sở trong luật pháp có ít nhất hai kết quả quan trọng: thứ nhất, kết thúc cuộc xung đột 
và đấu tranh giữa các bên; và thứ hai, ngăn chặn sự suy giảm các kịch bản được mô tả trong 
Chương 3. Việc xử phạt công cộng là trung tâm vì hai lý do: Thứ nhất là quyền đó được xác định 
bằng cách xử phạt, có nghĩa là, chúng ta giám sát quyền thông qua xử phạt (ví dụ lệnh cấm hoặc 
bắt, thiệt hại hoặc phạt) khi quyền bị vi phạm. Chẳng hạn, sẽ không thể diễn tả tất cả các quyền và 
nghĩa vụ của chủ sở hữu một mảnh đất. Tuy nhiên, nếu có ai đó xâm phạm hoặc phá hoại mảnh 
đất, hoặc nếu người chủ sở hữu làm hại hàng xóm hoặc không trả tiền thuế tài sản, sẽ có những 
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biện pháp xử phạt theo quy định của các nguyên tắc pháp lý. Một khía cạnh khác về tầm quan 
trọng xử phạt dĩ nhiên là các quyền có thể không đủ hiệu lực nếu chúng không gắn liền với hậu 
quả. Nói cách khác, nếu hành vi vi phạm quyền không bị phát hiện hoặc được bỏ qua, thì các 
quyền này có thể không có ý nghĩa thiết thực. 

Thực tế, quyền pháp lý được thể hiện trong pháp luật hiện hành và đi kèm dưới sự bảo trợ 
của hệ thống tư pháp công cộng không có nghĩa là chủ sở hữu không bảo vệ quyền lợi của chính 
mình. Hầu hết mọi sự bảo vệ được thực hiện bởi chính những người nắm quyền. Ví dụ, điều đó là 
tùy thuộc vào chủ sở hữu có bảo vệ khu nhà, sử dụng hàng rào trong khu đồng cỏ, đất, v.v... Đó 
chủ yếu là việc sử dụng vũ lực và cưỡng chế bằng các biện pháp trừng phạt và như vậy, định 
nghĩa và bảo vệ quyền sau cùng do hệ thống tư pháp công cộng độc quyền. 

Có nhiều lý do cho quyền được bảo vệ quyền được đưa ra trong luật pháp. Người nắm giữ 
quyền thường có một sự khích lệ bảo vệ nó. Rõ ràng, nó sẽ không hiệu quả nếu công chúng có 
trách nhiệm bảo vệ và kiểm soát tài sản tư nhân. Tuy vậy, có thể có một sự đầu tư thiếu hiệu quả 
khi nói đến hình phạt. Nếu một tài sản cá nhân bị mất cắp, chủ sở hữu sẽ quan tâm đến việc tìm lại 
chúng, nhưng không phải trong sự ngăn cản trộm cắp nói chung. Điều này có thể giải thích tại sao 
hình phạt hình sự thường là một vấn đề công cộng. “Công lý” do tư nhân thực hiện cũng có thể 
tùy tiện và tàn nhẫn, điều này đã trang bị thêm một lý do nữa cho việc thi hành pháp luật công 
cộng. Lý do chịu trách nhiệm hình sự sẽ được phát triển thêm trong Chương 16. 

Bởi vì việc bảo hộ quyền sở hữu là tốn kém, việc bảo vệ thường là một phần và không hoàn 
chỉnh. Do đó, không có sự bảo vệ quyền hoàn chỉnh bởi Nhà nước, hoặc cá nhân. Chủ sở hữu của 
một quyền có một động lực kinh tế để bảo vệ quyền đó miễn là lợi ích vượt quá chi phí bảo vệ. Vì 
vậy, quyền có giá trị thấp sẽ được bảo vệ ít hơn so với những quyền có giá trị và quyền dễ bảo vệ 
sẽ được bảo vệ nhiều hơn những quyền khác khó bảo vệ. Terry Anderson và Peter Hill (1975) đưa 
ra ví dụ điển hình: tại các vùng miền Tây nước Mỹ, dây kẽm gai được đưa vào sử dụng thường 
xuyên từ giữa thế kỷ XIX. Tuy nhiên, cách rào giậu thay đổi theo khả năng tiếp cận khu đất chăn 
thả. Do đó, việc rào giậu bắt đầu ở phương Đông và đi vào sử dụng sau này ở phương Tây khi đất 
đai trở nên khan hiếm. 

Từ “quyền” trong tài liệu kinh tế thường được sử dụng theo một nghĩa rộng, không chỉ theo 
nghĩa pháp lý của quyền được thi hành công khai chủ quan. Vì vậy, từ quan điểm kinh tế, chúng 
ta quy vào một quyền, ngay cả khi quyền không tồn tại trong pháp luật hiện hành. Ví dụ, nếu một 
bà mẹ hứa hẹn sẽ đưa con đi xem phim, nhưng không giữ lời hứa của mình, chúng sẽ cho rằng 
chúng có quyền và người mẹ có nghĩa vụ. Lời hứa của bà mẹ đã hình thành nên quyền. Tầm quan 
trọng của quyền, đến lượt, được xác định nếu việc phá vỡ lời hứa có bị gắn liền với hậu quả hay 
không. Nếu những đứa trẻ có thể, bằng cách đòi hỏi hoặc với sự hỗ trợ của người cha, buộc bà mẹ 
phải đưa chúng đi xem phim thì lời hứa và theo cùng nó là quyền, có tầm quan trọng và giá trị rất 
thực tiễn. Lời hứa và quyền do đó tồn tại giữa các cá nhân mà không đạt được tư cách pháp lý. 
Kiểm soát xã hội và hậu quả trừng phạt có thể chỉ là thuyết phục như quyền pháp lý. Ví dụ, nhân 
viên mong có quyền nhất định như tiền lương hoặc thăng tiến tương ứng với những nỗ lực và 
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thành quả đạt được của mình. Đồng thời, ông chủ cũng có những mong đợi nhất định đối với nhân 
viên của mình. Loại quyền và nghĩa vụ một phần là câu hỏi của pháp luật và một phần là câu hỏi 
của những thoả thuận tại nơi làm việc và về những thói quen thịnh hành trong công nghiệp - giả 
sử rằng quyền pháp lý có thể được thực thi thông qua hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, các quyền và 
nghĩa vụ thường không chính thức, không xác định và không được hiểu rõ. Do đó, những hành 
động trừng phạt có thể mang đặc tính thay đổi luân phiên.  

Tuy nhiên, từ quan điểm pháp lý, quan trọng là phải phân biệt giữa các quyền bị ràng buộc 
pháp lý và những quyền không bị ràng buộc. Mặt khác, trong phân tích kinh tế, hiếm khi có sự khác 
biệt giữa các quyền trong ý thức pháp lý với “quyền” và “nghĩa vụ” duy trì thông qua sự kiểm soát 
xã hội, thuộc ngoại vi của hệ thống pháp luật chính thức. Lý do cho sự miễn cưỡng này, về phần các 
nhà kinh tế phải tính đến trình độ pháp lý là họ quan tâm đến những hậu quả kinh tế của quyền và 
mối quan tâm này lại không phụ thuộc vào quy tắc hay quyền được tôn trọng như thế nào. Khái 
niệm “quyền” và “hợp đồng” được sử dụng, ngay cả khi một thoả thuận bằng văn bản hoặc lời nói 
không tồn tại về ý nghĩa pháp lý. Hợp đồng tiềm ẩn và quyền tiềm ẩn là một sự bổ nhiệm kết hợp 
đối với những kỳ vọng ít nhiều rõ ràng, không chính thức và những hiệp ước làm ảnh hưởng đến 
hành vi trong nền kinh tế nhiều như là quyền pháp lý. 

3. Quyền sở hữu chung 

Truy cập mở vào những tài nguyên chung như biển khơi, khí quyển, không gian bên ngoài và 
đồng cỏ ở thời cổ đại có thể thắng thế mà không có vấn đề gì miễn là các nguồn tài nguyên chung 
không bị giới hạn. Tuy nhiên, khan hiếm gây ra sự kình địch, ăn bám, và có lẽ “bi kịch của dân 
chúng” như đã minh hoạ trong Chương 3. Làm thế nào để tránh được thảm hoạ như vậy? 

Trước hết, cần lưu ý rằng không có giải pháp đơn giản nào để hạn chế thảm kịch này. Có rất 
nhiều ví dụ lịch sử về sa mạc hoá và sự tuyệt chủng của các nguồn tài nguyên có giá trị. Tuy 
nhiên, cũng có những ví dụ về kết quả ngược lại. Một phương án là các bên mạnh chiếm một phần 
nhất định nguồn tài nguyên và kiểm soát việc sử dụng tài nguyên đó như mô tả trong Chương 3. 
Sau đó quyền có thể được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật. Một khả năng khác chính là quy định 
dựa trên một số hình thức sở hữu chung nguồn lực khan hiếm. Hộp 4.1. minh hoạ cho sự đồng 
thuận và chống đối đối với sở hữu chung so với sở hữu riêng. 

HỘP 4.1. LÀNG CỔ ĐẠI 

Ban đầu, bao quanh rừng là một dải đất chung rộng lớn. Việc khai thác gỗ đủ cung cấp cho 
xây dựng và làm nhiên liệu đầy đủ về số lượng. Nói cách khác, rừng là một hàng hoá miễn 
phí với sự khai thác mở. Nó được “sở hữu” tập thể, nhưng vấn đề về quyền sở hữu thì 
không đáng quan tâm vì khi đó không có sự khan hiếm. Tuy nhiên, do điều kiện thay đổi, ví 
dụ, khi thời tiết xấu đi hoặc dân số gia tăng, dẫn tới nhu cầu về gỗ tăng, đặc biệt là ở gần 
dân cư, việc đốn cây diễn ra với tốc độ mà cây không kịp mọc. Người làng cần phải đi một 
khoảng cách xa hơn nữa để tìm được nguồn cung cấp gỗ. Sự khan hiếm đó tạo nên xung 
đột giữa người làng với nhau. Làm thế nào để có thể tránh được tranh chấp giữa người 
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làng, sự cướp phá rừng và cuối cùng là sự suy giảm dân số? Chúng ta giả định rằng có 
một quyền lực chủ đạo trong làng đủ mạnh để tổ chức sử dụng đất. Cơ quan quyết định 
lựa chọn giải quyết vấn đề trực thuộc Trung ương bằng quyết định xem bao nhiêu rừng có 
thể được khai thác, thực hiện giải phóng mặt bằng và di dân như thế nào, ai sẽ khai thác 
và phải phân phối lợi ích thu được ra sao. Tất cả điều này là có thể đạt được, nhưng vấn 
đề trở nên phức tạp hơn khi việc tận dụng rừng hiệu quả đòi hỏi phải có kiến thức tốt về tài 
nguyên rừng, về năng suất và tính phù hợp của nhân lực. Phải đưa ra quyết định trên cơ 
sở công việc được thực hiện như thế nào và ai sẽ làm kiểm lâm, bảo dưỡng, chăm sóc cây 
non, v.v… 

Quyền sở hữu chung gây ra nhiều vấn đề cần cân nhắc về kiểm soát, đặc biệt là trong trường 
hợp thành tích cá nhân và kết quả không liên quan đến nhau một cách tích cực. Vấn đề về kẻ ăn 
không nảy sinh và trực tiếp gây bất lợi nếu tỷ lệ phân chia cho các thành viên trong tập thể không 
tương ứng. Lợi ích cá nhân sẽ bị chi phối, chế diễu phá hỏng, nếu lợi ích được phân phối bất chấp 
kết quả đạt được của họ. Do đó hành vi phải được kiểm soát thông qua lực lượng thuộc các hệ 
thống hành chính được gọi là hệ thống “lệnh-và-kiểm soát”. 

Do hạn chế thông tin về quy trình sản xuất, nguồn tài nguyên và các cá nhân nên việc quy 

hoạch từ Trung ương đòi hỏi phải có bộ máy hành chính để thu thập thông tin và phối hợp hoạt 

động. Bộ máy quản lý, quá trình ra quyết định sử dụng các nguồn tài nguyên phân chia kết quả lại 

cũng tốn kém. Do đặc tính đó mà hệ thống chỉ đạo hành chính có xu hướng phình ra và trở nên 

quan liêu. 

Một vấn đề chung là các chi phí thông tin và truyền thông tăng đáng kể khi số lượng các bên 
liên quan tăng lên. Trong một tổ chức với N thành viên, có: 

 

liên kết giao tiếp giữa mỗi cặp. Vì vậy, tăng số lượng các thành viên kéo theo sự gia tăng tỷ lệ 

(bậc hai) về số lượng các kênh truyền thông 2 chiều, thông tin và ra quyết định. Ví dụ, nếu N = 6, 

thì 6 ×5/2 = 15 liên kết, như trong Hình 4.1(a). 

 

Hình 4.1. Liên kết trong nhóm 6 thành viên 
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Nếu có 100 thành viên, số lượng liên kết là 100 × 99/2 = 4950. Do đó, việc phối hợp nội bộ 
trở nên rất phức tạp. 

Người điều phối có thể lựa chọn giữa một tổ chức có tôn ti trật tự với việc quy hoạch, quản 
lý và chỉ đạo cấp trung ương các hoạt động. Trong trường hợp như vậy, các kênh giao tiếp và 
thông tin bị giới hạn ở N-1, nghĩa là từ quản lý đối với mỗi một và mọi thành viên; xem Hình 
4.1(b). Với một người lãnh đạo có chuyên môn giám sát và đánh giá những nỗ lực của các thành 
viên, điều kiện tạo ra những kẻ ăn không sẽ giảm đi. Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát vẫn còn nếu 
phải phối hợp quá nhiều, có nghĩa là, nếu N là một con số lớn. Hơn nữa, thông tin và kiểm soát có 
thể bị giảm bớt nếu như không có liên kết trực tiếp giữa các thành viên 2-6. 

4. Quyền sở hữu cá nhân 

Khi khan hiếm phát sinh, phối hợp có thể không được giải quyết thông qua quy hoạch trung 
tâm. Một lý do có thể là các quyền hạn không có được thông tin chính xác và không đủ mạnh để 
thực hiện các biện pháp “lệnh-và-kiểm soát”. Thật vậy, có thể không có quyền lực Trung ương. 
Thay vào đó, kiểm soát tư nhân có thể tiến triển ít nhiều mang tính tự phát thông qua sự chiếm 
hữu và kiểm soát các nguồn tài nguyên của các bên nhất định, mà sau đó sự phân nhánh cuối cùng 
được thừa nhận bởi các nước láng giềng và chính quyền Nhà nước. 

Có thể có một hướng phát triển khác là những thành viên của xã hội nhất trí bằng một hợp 
đồng xã hội để đưa vào và bảo vệ quyền sở hữu tư nhân. Giả định rằng các cơ quan chỉ đạo Trung 
ương trong làng cổ đại ở trên đưa vào quyền sở hữu tư nhân. Chúng ta có thể hình dung một hệ 
thống như “mặt trời bao vây” ở Thụy Điển từ thời Trung Cổ, trong đó nông trại trong làng đã 
được trao quyền tự do sử dụng dưới các loại hình và chất lượng khác nhau để nông trại có thể 
cung cấp cho các thành viên của nó, điều nghi ngờ quan trọng là phần đất có thể sử dụng cho các 
nhu cầu khác nhau của các hộ gia đình hay không? 

Do đó, giả định rằng tài sản được chia thành N lô, như trong Hình 4.2, mỗi người dân được 
độc quyền sử dụng tài sản. Khi đó, chi phí và lợi ích được sinh ra bởi cùng một bên và giải quyết 
được vấn đề về ăn bám. Nói cách khác, nỗ lực và thành quả là tương quan lẫn nhau, đó là lý tại 
sao chủ sở hữu có động lực để bảo vệ dài hạn cho tài sản của mình. Thật vậy, quyền được hưởng 
các lợi ích đầu tư của chủ sở hữu tạo ra động lực tận dụng hiệu quả các nguồn lực. 

 

Hình 4.2. Chia sẻ 
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Quyền sở hữu phân chia quyền ra quyết định xuống cấp trang trại cá nhân. Các địa chủ xác 
định cách thức sử dụng những lô đất, những vùng rừng và cách thức phân chia và kiểm soát công 
việc và thành quả như thế nào. Các chức năng mà vốn là trách nhiệm của nhà quy hoạch Trung 
ương bây giờ được chuyển giao cho nông dân. Cùng loại vấn đề hành chính, những vấn đề liên 
quan đến xã hội nói chung đang được chuyển giao cho các hộ gia đình cá nhân, tuy nhiên, trên 
một quy mô giảm nhiều do số lượng các thành viên ít hơn. 

Lưu ý rằng quyền được có quyền sở hữu sẽ hạn chế vai trò của quyền lực trung tâm một cách 
đáng kể so với trường hợp của lệnh và kiểm soát. Việc đưa vào quyền được có quyền sở hữu, thực 
ra có nghĩa là phân cấp. Bởi vì ra quyết định và trách nhiệm kinh tế thuộc về cùng một bên, một 
sự khích lệ được tạo ra cho việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Theo đó, chức năng 
chính của quyền lực Nhà nước là duy trì quyền sở hữu. Tranh chấp và xung đột giữa các công dân 
được kiểm soát thông qua các biện pháp pháp lý về tội phạm tài sản và thiệt hại khi vi phạm xảy 
ra. Vì thế, pháp luật nên bảo vệ tài sản tư nhân. 

5. Sự chuyển nhượng 

Một vấn đề còn lại trong trường hợp làng quê có thể là những mảnh đất quá nhỏ và không 
thích hợp cho chăn nuôi. Bên cạnh đó, công việc thì vẫn còn liên quan chặt chẽ đến nhau, ví dụ, 
khi gieo trồng và thu hoạch. Nói cách khác, các nền kinh tế quy mô có một lợi thế, ít nhất là trong 
phối hợp các hoạt động nhất định. Nếu quyền tồn tại đối với chủ sở hữu tài sản được trao đổi 
(hoặc thuê hoặc cho thuê) các lô đất, các bên liên quan có thể thành lập các đơn vị có ý nghĩa hơn. 
Hơn nữa, tự do hợp đồng có nghĩa là một bộ phận toàn diện công việc được thực hiện tốt. Ví dụ, 
người muốn tăng cường rừng có thể mua hoặc thuê đất, hoặc mua quyền khai thác, v.v, và người 
chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có thể trao đổi sản phẩm hay dịch vụ của mình lấy hàng 
hoá và dịch vụ khác. Vì vậy, một sự phân chia lao động và chuyên môn hoá có thể dẫn đến gia 
tăng phúc lợi cho xã hội nói chung. 

Tất cả các hệ thống đòi hỏi những quy tắc chuyển nhượng quyền, ví dụ, bằng quà tặng, hợp 
đồng hoặc thừa kế. Càng ngày sự chuyển nhượng chủ yếu có thể được quy định và tổ chức. Một 
hình thức phân quyền cao chiếm ưu thế khi các thành viên cá nhân của xã hội có toàn quyền tự do 
hợp đồng với nhau. Nếu được cho phép hợp đồng và liên kết tự do thì sẽ có cơ sở cho một nền 
kinh tế thị trường. 

Chức năng quan trọng nhất của thị trường là giá cả phối hợp với các hoạt động của tất cả các 
cơ quan trong nền kinh tế theo cách tiêu chuẩn hoá cao. Các hoạt động của nhiều thành phần của 
thị trường đều được phối hợp thông qua cầu, cung và giá cả (xem Chương 5). 

6. Quyền sở hữu cá nhân hay sở hữu tập thể? 

Như chúng ta đã ghi nhận, quyền sở hữu cá nhân có lợi thế nhất định so với quyền sở hữu tập 
thể. Vậy ai đó có thể hỏi tại sao tất cả các hoạt động này không được tổ chức một cách riêng biệt. 
Chúng ta sẽ không phân tích vấn đề chính trị gây tranh cãi của chủ nghĩa tập thể so với chủ nghĩa 
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tự do của thị trường tự do. Tuy nhiên, chúng ta có thể lưu ý rằng quyền sở hữu tập thể cũng có lợi 
thế rất tốt, điều này giải thích lý do tại sao quyền sở hữu tập thể thực sự được phổ biến nhất trong 
thời cổ đại, cũng như trong các xã hội chủ nghĩa xã hội cho các mục tiêu và các hoạt động cụ thể. 

HỘP 4.2. SĂN BẮT NAI SỪNG TẤM Ở THỤY ĐIỂN 

Săn bắt nai sừng tấm là một hoạt động rất phổ biến của các thợ săn Thụy Điển. Quyền 
săn bắn thường thuộc về các chủ đất tư nhân. Một vấn đề đặt ra là có nhiều sở hữu nhỏ 
và nai sừng tấm di chuyển qua các khu vực rộng lớn. Hàng rào là không thích hợp. Vì sự 
độc quyền là không thể, ai có quyền săn bắn cũng có thể ăn không của người khác bằng 
cách bắn một con nai sừng tấm thuộc vùng sở hữu của mình ngay khi có cơ hội - nếu 
không bắn, con nai sừng tấm sẽ biến mất và cơ hội có lẽ sẽ không xuất hiện lại. Tất cả 
các thợ săn có lý do như nhau và do đó mà dẫn đến kết quả là săn bắn quá mức. 

Để giải quyết vấn đề ăn không này, việc săn bắn được tổ chức một cách tập thể. Vùng 
nông thôn được phân chia nằm trong khu săn bắn, kể cả một số tài sản. Phạm vi của săn 
bắt bền vững được quyết định chung. Mỗi người có quyền săn bắn nhận được một số 
con nai sừng tấm được săn thuộc sở hữu của anh ta. Cuộc đi săn cũng bao gồm một số 
tài sản với một đội ngũ thợ săn. Tùy thuộc vào đội mà thoả thuận với nhau để chia sẻ 
sản phẩm như thế nào. 

Điều này cho thấy bằng cách nào chủ sở hữu tư nhân có thể từ bỏ một phần quyền sở 
hữu cá nhân vì lợi ích của một tổ chức tập thể. Trong thực tế, tổ chức tập thể, cũng như 
quyền sở hữu tư nhân, được thúc đẩy bởi vấn đề “ăn bám”. Một giải pháp tập thể có thể 
được ưa thích hơn, nếu nó là một điều kiện tiên quyết để loại trừ vấn đề “ăn bám”. 

Ở trên, chúng ta đã mô tả “mặt trời vây quanh” của thời trung cổ như là một sáng tạo của 
quyền sở hữu cá nhân. Minh hoạ này có thể dẫn đến kết luận sai lầm rằng các làng quê Thuỵ Điển 
chủ yếu được thành lập trên cơ sở quyền sở hữu cá nhân mua bán được. Ngược lại, các hệ thống 
quyền sở hữu tập thể với chuyên môn và thương mại còn rất hạn chế tồn tại ở Tây Âu cho đến gần 
cuối thế kỷ XIX. Nhiều làng quê ở Thế giới thứ 3, ví dụ như ở các làng quê Sami tại Scandinavia 
là sở hữu tập thể. Một lý do có lẽ là do số lượng của các thành viên trong xã hội nhỏ và vì thế là 
vấn đề cộng tác hạn chế. Xã hội nhỏ là một điều kiện tiên quyết để kiểm soát xã hội hiệu quả. Hơn 
nữa, xã hội và các phương pháp sản xuất đã ổn định trong nhiều thế kỷ, do đó thông tin về các 
phương thức sản xuất và kết quả dự kiến được biết đến công khai. Hiện đại hoá phương thức sản 
xuất, kể cả cơ cấu lại xã hội hỗ trợ quyền sở hữu cá nhân, bắt đầu bằng cuộc Cách mạng công 
nghiệp. Sau đó, một thị trường đã được mở ra cho các sản phẩm của nông dân, đòi hỏi phải có 
chuyên môn hoá và thương mại.1 

Trong doanh nghiệp sở hữu tư nhân của chủ nghĩa tư bản điển hình thời kỳ đầu, chủ doanh 
nghiệp là người sở hữu công ty. Chủ doanh nghiệp góp sức lao động và vốn của mình và là người 
yêu cầu thặng dư, tức người có thể đạt được lợi nhuận hoặc làm thua lỗ. Hơn nữa, chủ doanh 
nghiệp là người quyết định giám sát và phân chia công việc. Đây có thể là một tổ chức hiệu quả, 
nhưng chỉ ở quy mô nhỏ.2 Doanh nghiệp lớn có lợi thế trong nền kinh tế quy mô, nhưng rõ ràng là 
đòi hỏi nhiều vốn và năng lực quản lý hơn của các doanh nghiệp tư nhân. Vốn bổ sung có thể 
được cung cấp bởi thị trường chứng khoán, nhưng người sở hữu cổ phiếu đòi hỏi có quyền kiểm 
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soát. Lưu ý rằng yếu tố chia sẻ sẽ biến công ty cổ phần thành hình thức quyền sở hữu tập thể. Thật 
vậy, các công ty lớn hiện đại có nhiều vấn đề trong việc điều phối chung với hệ thống hành chính 
lớn khác. Tuy nhiên, một sự khác nhau giữa hành chính công cộng và “tập đoàn có tổ chức rộng” 
là cổ phần và do đó, quyền sở hữu được mang ra mua bán trên các thị trường tài chính. Các công 
ty quản lý sai lầm có thể sẽ bị mua hết, một sự tấn công thiếu kiểm soát và hợp tác quản lý ở 
nhiều cơ quan Nhà nước và tổ chức tập thể. Hiệu quả của thị trường tài chính sẽ được nghiên cứu 
thêm trong Chương 7, Mục 4. 

Trong thực tế, hình thức sở hữu tư nhân và hình thức sở hữu tập thể cùng tồn tại trong nền 
kinh tế tư bản. Tổ chức tập thể phát triển và tồn tại được trong nền kinh tế tư bản là vì những lợi 
thế của chúng. Ví dụ như các công ty bảo hiểm, người tiêu dùng và hợp tác xã sản xuất, liên 
doanh và đối tác. Nhiều nỗ lực được dành vào việc sử dụng những ưu thế của các tổ chức lớn, 
đồng thời duy trì hiệu quả thông qua các cơ quan được phân cấp ra quyết định và ít nhiều các 
nhóm tự kiểm soát. Một câu hỏi quan trọng trong hầu hết các tổ chức là làm thế nào để chia sẻ 
trách nhiệm và kết quả để giảm thiểu các vấn đề ăn không trong nội bộ. 

Cũng có những lý do chính trị đối với những hạn chế về quyền sở hữu tư nhân trong các hệ 
thống “lệnh-và-kiểm soát” tập thể. Chúng ta sẽ quay trở lại một số hệ thống này khi bàn về các 
quy định môi trường. Ở đây chúng ta sẽ chỉ lưu ý rằng một lý do quan trọng cho quyền sở hữu tư 
nhân hạn chế là tính phân phối lại. Một khi cấu trúc quyền sở hữu tư nhân được cố định, sẽ có chỗ 
cho phát triển của sự giàu có theo khả năng của chính mình. Về lâu dài, điều này có thể tạo ra sự 
lan truyền rộng của phúc lợi xã hội, có thể xem như không chấp nhận được về mặt chính trị. Khi 
đó, các chính trị gia có thể điều chỉnh thông qua các biện pháp như thuế thu nhập và thuế tài sản. 

7. Hàng hoá công cộng và hàng hoá tư nhân 

Theo định nghĩa rộng, hàng hoá và dịch vụ có thể được phân biệt với nhau trên cơ sở mức độ 
khả năng loại trừ của chúng. Không có khả năng loại trừ, nghĩa là chi phí loại trừ rất cao, có trong 
một số trường hợp về đặc tính tự nhiên của hàng hoá. Một ví dụ điển hình là không khí sạch trong 
khí quyển hay như thông tin. Khi một loại vắcxin, ví dụ như vắcxin đậu mùa được biết đến, nó có 
thể được sản xuất trên toàn thế giới. Không có khả năng (nếu muốn) loại trừ bất cứ ai - thông tin 
có thể xâm nhập đến tất cả mọi người. Tương tự, một bức tường thành phố là công cộng theo 
nghĩa là tất cả các thứ bên trong tường được bảo vệ khỏi kẻ thù bên ngoài. 

Một phân biệt thứ hai được thực hiện giữa các hàng hoá cạnh tranh và phi cạnh tranh trong sản 
xuất hoặc tiêu dùng. Một sản phẩm cạnh tranh trong tiêu dùng nếu như sự tiêu dùng của một người 
làm mức tiêu dùng của người khác ít đi. Một số ví dụ về hàng hoá cạnh tranh là bánh mì, bơ, ghế 
xem phim và sách thư viện. Các sản phẩm khác thì không cạnh tranh trong sản xuất và tiêu dùng, ví 
dụ việc không khí trong lành ngoài trời, quốc phòng, hải đăng, phát sóng truyền hình, đài phát thanh 
và những sản phẩm tương tự. Hàng hoá công cộng đặc trưng là phi cạnh tranh; ví dụ, thêm một công 
dân bên trong thành không làm giảm sự bảo vệ cho những người khác. 
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Trong một số hệ thống, việc loại trừ hàng hoá phi cạnh tranh là một kết quả của các hạn chế 
áp đặt. Ví dụ, có thể thu phí đối với các cá nhân đi qua một cây cầu hay tham quan bảo tồn thiên 
nhiên, mặc dù hoạt động này không hề làm hại người khác. Trong nhiều trường hợp sự loại trừ là 
có thể nhưng lại quá tốn kém để được thực hiện. Ví dụ như có thể thu phí đường và đường cao 
tốc, nhưng thường là không làm được. Bằng cách xác định hàng hoá loại trừ được/không loại trừ 
được hoặc cạnh tranh/phi cạnh tranh, chúng ta có thể chia hàng hoá thành bốn loại. Hàng hoá tư 
nhân thuần tuý loại trừ và cạnh tranh được như trong hàng 1 của Bảng 4.1. Những hàng hoá này 
được tự do sản xuất và buôn bán tại các thị trường tư nhân. Hàng hoá loại trừ được và phi cạnh 
tranh có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người mà không phải trả bất kỳ chi phí nào (hàng 2 của 
Bảng 4.1). Ví dụ là nước ở vùng đất ngập nước hoặc cát ở sa mạc. Hàng hoá có sẵn với chi phí 
bằng 0. Hàng hoá không loại trừ, phi cạnh tranh được gọi là hàng hoá công cộng (hàng 4 của 
Bảng 4.1). Hàng hoá công cộng hiện có thường không được cung cấp trên thị trường tư nhân vì 
không có ai trả tiền do chúng không loại trừ được. Mặt khác, một khi hàng hoá như vậy, ví dụ 
tường thành phố, được sản xuất, nó mang lại lợi ích cho tất cả trong xã hội đó. Bởi vì không ai 
phải trả tiền cho việc sử dụng hàng hoá công cộng, nên sự đầu tư và vấn đề tài chính có thể sẽ 
được giải quyết bằng một sự can thiệp chính trị, kể cả thuế. 

Bảng 4.1. Phân loại hàng hoá bằng loại trừ và cạnh tranh 

Loại trừ được Cạnh tranh Hàng hoá tư nhân (1) 
 Phi cạnh tranh Hàng hoá miễn phí (2) 
   
Không loại trừ được Cạnh tranh Bi kịch của dân chúng (1) 
 Phi cạnh tranh Hàng hoá công cộng thuần túy (2) 

Trong trường hợp không loại trừ được và cạnh tranh (hàng 3 của Bảng 4.1), “bi kịch của dân 
chúng” có thể phát sinh. Bằng cách xác định quyền sở hữu, loại trừ có thể được thiết lập, với điều 
kiện là quyền có thể được thi hành với chi phí tương đối thấp. Bằng cách này (nếu có thể) hàng 
hoá được chuyển giao vào hạng mục hàng hoá tư nhân loại trừ được. 

8. Tập hợp quyền 

Trong tranh luận chính trị và thảo luận về môi trường, sở hữu cá nhân thường được trình bày 
như là một quyền tự do ít nhiều hạn chế được thi hành công khai. Tuy nhiên, chúng ta đã kết luận 
rằng quyền sở hữu không phải là tuyệt đối và việc thi hành là không hoàn hảo. Trên thực tế, quyền 
sở hữu của chủ sở hữu là tập hợp phức tạp các quyền, nghĩa vụ và quyền tự do. Một cách phân 
loại đơn giản quyền và nghĩa vụ đối với sở hữu cá nhân như sau: 

• quyền vứt bỏ và sử dụng 

• quyền thặng dư 

• quyền được bồi thường 

• tự do của hợp đồng 
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Quyền vứt bỏ và sử dụng tài sản bao gồm tất cả các loại hoạt động mà không bị cấm. Tuy 
nhiên, hạn chế và giới hạn của quyền thì rất phổ biến. Luật phân vùng hạn chế việc sử dụng đất 
đối với các hoạt động nhất định như nông nghiệp hoặc công nghiệp và một doanh nghiệp có thể bị 
giới hạn bởi, quyền phát thải (xem Chương 11 và 12). Một phần quyền sử dụng cũng có thể mang 
tính tập hợp. Ví dụ, một chủ đất có thể phải cho phép xâm lấn công cộng. Như ở Thụy Điển, tài 
sản tư nhân có thể được sử dụng tự do cho đi bộ và hái hoa và hái nấm. Tương tự, các hoạt động 
quân sự trên khu đất tư nhân cũng có thể được cho phép. Hơn nữa, thực tế một số tài nguyên là tài 
sản có thể được sử dụng chung. Một ví dụ là nước ngầm, thứ mà không rào chặn được thành một 
tài sản riêng. 

Quyền thặng dư là quyền của lợi nhuận và nghĩa vụ để trang trải thua lỗ. Do đó, chủ sở hữu 
là một người nhận rủi ro. Rủi ro và cơ hội của lợi nhuận mang lại cho người sở hữu một sự khích 
lệ để tối đa hoá tiện ích hoặc lợi nhuận của tài sản. Quyền tự do sử dụng tài sản có thể được 
chuyển giao bằng hợp đồng thuê hoặc cho thuê. Quyền thặng dư trong các hợp đồng đó là của chủ 
sở hữu. Chuyển giao quyền sở hữu đòi hỏi phải chuyển giao quyền được có giá trị thặng dư tài 
sản. Do đó, quyền thặng dư là sự cần thiết của quyền sở hữu. 

Một chủ nhân chứ không phải những người khác có thể ảnh hưởng đôi chút đến những rủi ro 
nhất định và các cá nhân ít nhiều không thích có rủi ro. Những thực tế này có ý nghĩa quan trọng 
trong phân tích kinh tế về quyền và nghĩa vụ. Dưới đây là một ví dụ: một người có thể lựa chọn 
giữa việc sở hữu hoặc thuê một căn hộ. Là người thuê nhà, người đó trả hết tiền trước và không 
phải chịu bất kỳ khoản nợ nào. Người thuê nhà không thừa nhận bất kỳ rủi ro nào về giá trị của 
căn hộ khi hợp đồng bị hủy bỏ. Mặt khác, chủ sở hữu có quyền thu lợi (hoặc chịu lỗ) khi căn hộ 
được bán. Do đó, sự lựa chọn giữa quyền sở hữu và thuê ảnh hưởng đến chất lượng và phạm vi 
bảo dưỡng căn hộ. 

Quyền được bồi thường liên quan chặt chẽ tới quyền sử dụng và quyền thặng dư. Để quyền sở 
hữu duy trì hiệu lực, chủ sở hữu phải có khả năng khẳng định quyền của mình khi bị xâm phạm, ví 
dụ, khi tài sản bị hư hại. Do đó, quyền của chủ sở hữu được liên kết với nhiệm vụ của những người 
khác không xâm phạm quyền lợi của mình. Có quyền sở hữu là không chỉ có khả năng loại trừ 
những người khác và tận hưởng lợi nhuận mà còn là nghĩa vụ chịu chi phí gắn với tài sản, kể cả bồi 
thường cho chủ sở hữu khác bị thiệt hại. Tóm lại, chủ sở hữu có quyền hưởng lợi nhuận, nhưng 
cũng chịu trách nhiệm kinh tế đối với tài sản và quyết định đưa ra. 

Tự do hợp đồng bao gồm quyền chuyển nhượng quyền theo hợp đồng và quà tặng. Tuy 
nhiên, lưu ý rằng quyền sở hữu không nhất thiết phải bao gồm quyền tự do hợp đồng. Từ “quyền 
sở hữu” thường để chỉ các tình huống mà khả năng hợp đồng bị hạn chế chặt chẽ. Ví dụ, nông dân 
cổ xưa ở Thụy Điển có quyền rất hạn chế để bán tài sản mà họ được coi là chủ sở hữu. Tương tự, 
chúng ta có thể nói về quyền sở hữu trong một xã hội phong kiến, con buôn, hoặc phường hội, nơi 
mà thầy và thợ đều đã xác định rõ quyền cá nhân, nhưng thiếu quyền tự do hợp đồng hoặc thành 
lập doanh nghiệp cạnh tranh. Hơn nữa, trẻ em có thể là chủ sở hữu mặc dù chúng không có quyền 
tự do hợp đồng. 
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Với những vấn đề này, có lý do để xác định một khái niệm hẹp về quyền sở hữu, bao gồm 
quyền được sử dụng, bồi thường và có thặng dư, nhưng không bao gồm quyền tự do hợp đồng. 
Quyền sở hữu cá nhân thường được cho là cần thiết trong hệ thống kinh tế thị trường, điều đó 
chắc chắn đúng. Tuy nhiên, quyền sở hữu theo nghĩa hẹp không đủ cho một nền kinh tế thị 
trường. Cái làm cho một nền kinh tế thị trường khác biệt với các hệ thống kinh tế khác là quyền tự 
do hợp đồng sâu rộng và phân cấp, nghĩa là quyền của chủ sở hữu cá nhân thông qua thoả thuận 
tự nguyện để xác định việc chuyển nhượng quyền. 

Dưới quyền tự do hợp đồng, chúng ta cũng có thẩm quyền pháp lý để thành lập công ty, cũng 
như trình độ để chuyển giao quyền cho một bên khác thông qua sức mạnh của luật sư. Trọng tâm 
của nền kinh tế thị trường cũng là cạnh tranh tự do, được đảm bảo thông qua quyền tự do hiệp hội 
và thông qua luật bảo vệ sự thật. 

Cho đến nay, chúng ta cho rằng quyền ra quyết định có thể được tập trung với một người lập 
kế hoạch chủ đạo, hoặc phân cấp với người tiêu dùng và nhà sản xuất thông qua quyền tự do hợp 
đồng. Tuy nhiên, kế hoạch trung tâm và một nền kinh tế thị trường phân cấp hoàn toàn còn rất xa. 
Trong thực tế, điều này cũng là một câu hỏi trình độ - một nhà độc tài không thể kiểm soát được 
tất cả mọi thứ, nhưng phải phân cấp một số quyền và chủ quyền của người tiêu dùng và nhà sản 
xuất bị hạn chế bằng nhiều cách, thậm chí trong nền kinh tế tự do nhất. Ví dụ, những người chưa 
đến tuổi trưởng thành và trí tuệ chậm phát triển thường phải chịu sự giám hộ. Người tiêu dùng có 
thể không được tự do buôn bán ma túy, vũ khí và giới tính. Nhiều doanh nghiệp, ví dụ như các 
ngành nghề luật pháp và y tế, giao thông và các ngành công nghiệp độc hại, cần phải có giấy phép 
kinh doanh, v.v. Do đó các tiêu chuẩn cho các nhà hoạch định, và một cách gián tiếp, một số tác 
nhân kinh tế được giải quyết theo pháp luật cung cấp quyền hợp đồng. 

Vì “quyền sở hữu” đại diện cho một tập hợp các quyền rộng hơn nên thường không dễ dàng 
gì để xác định được quyền một cách rõ ràng. Thật vậy, để xác định quyền và nghĩa vụ của một 
chủ sở hữu, có thể cần phải tìm hiểu sự liên quan của các luật và quy chế khác nhau. Hơn nữa, các 
quyền có thể thay đổi lặp đi lặp lại. Chủ sở hữu một chiếc xe có nhiều quyền lợi và nghĩa vụ. 
Bằng cách thay đổi các quy tắc về thuế và luật giao thông, nội dung quyền sở hữu có thể thay đổi. 
Tương tự, chủ một căn hộ có quyền sống trong căn hộ và cũng có quyền đi thuê căn hộ. Quyền sở 
hữu cũng có thể bao gồm các nghĩa vụ, ví dụ, phải đóng thuế tài sản và hoá đơn tiền điện, duy trì 
lối vào và cầu thang chung và nghĩa vụ tiềm ẩn trong cách cư xử trân trọng với hàng xóm. Khi đi 
thuê nhà, chỉ một số quyền và nghĩa vụ nhất định như quyền được vứt bỏ và tự do sử dụng được 
chuyển giao, cùng với các nghĩa vụ để bảo trì cầu thang và cư xử trân trọng về phía hàng xóm. 
Những ví dụ này cho thấy rằng quyền là những tập hợp được xác định bởi luật pháp, cũng như bởi 
thói quen. Nói cách khác, không có quyền sở hữu tuyệt đối. 

9. Quyền sở hữu và môi trường 

HỘP 4.3. BÃI NUÔI SÒ 

Lợi thế của quyền sở hữu liên quan đến quyền sở hữu chung và các hệ thống “lệnh-và-
kiểm soát” đã được nghiên cứu trong ngành công nghiệp đánh bắt sò ở Mỹ. Các hệ 
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thống pháp luật của tiểu bang khác nhau tạo ra hỗn hợp quyền sở hữu bãi nuôi sò, cả sở 
hữu chung và sở hữu cá nhân. Theo lý thuyết về quyền sở hữu, có người mong muốn 
quyền sở hữu chung hoặc cơ chế khai thác mở đối với bãi nuôi sò ít năng suất hơn. 
Trước tiên, bãi nuôi sò hưởng lợi từ sự chuẩn bị thích hợp, mà chắc chắn việc chuẩn bị 
đó sẽ không được các cá nhân nỗ lực thực hiện nếu họ không có độc quyền thu hoạch 
sò. Quá trình thu hoạch dẫn tới việc loại bỏ các phần vỏ và lớp đá lắng đọng từ đáy biển. 
Không thu dọn phần bã lắng này là phá hoại, nhưng vì nó liên quan đến chi phí cho các 
cá nhân để thực hiện việc thu dọn, nên điều này sẽ không diễn ra với quyền sở hữu 
chung – trừ phi pháp luật buộc các cá nhân phải làm như vậy. Thứ hai, thu hoạch sò non 
có thể là sinh lợi cho cá nhân trong cơ chế khai thác mở vì cá nhân không thể mong chờ 
bắt lại con sò nếu nó được ném lại vào đại dương. Trong hệ thống quyền sở hữu cá 
nhân sẽ diễn ra khuynh hướng ngược lại vì ngư dân sẽ khai thác được sò có giá trị cao 
hơn so với khi họ thả sò non về đại dương để nuôi. Thứ ba, với quyền sở hữu chung, 
trong các khu vực có nhiều sò, sẽ xảy ra tắc nghẽn tàu thuyền. Chủ sở hữu riêng của 
một khu vực giàu sản lượng sẽ sử dụng nhiều tàu thuyền để đạt sản lượng tối đa.  

Để chống lại xu hướng thu hoạch cho đến khi một tài nguyên bị tiêu hao hết, các quốc gia 
đã đặt ra một số các biện pháp “lệnh-và-kiểm soát”. Nó thường quy định một số lượng sò 
cần được bảo vệ ở khu sở hữu sò chung. Các tiểu bang cũng trợ cấp cho các chương 
trình phục hồi. Để tránh đánh bắt sò quá nhỏ, các giới hạn kích cỡ tối thiểu đã được thiết 
lập. Việc sử dụng các công nghệ mới và hiệu quả cũng có thể bị giới hạn. 

Nói chung, người ta có thể mong đợi có hiệu quả kinh tế cao hơn trong lĩnh vực sở hữu 
cá nhân. Kết quả thực nghiệm hỗ trợ cho lý thuyết này. Kết quả là năng suất lao động và 
tiền công của ngư dân đã được so sánh giữa năm 1950 và 1969. Tiền công tại Virginia 
đối với bất động sản tư nhân chủ yếu đạt trung bình 2.453$ và ở Maryland với một hệ 
thống tài sản chung 1.606$. Tương tự, ngư dân ở Louisiana thu được 3.207$, trong khi 
đối tác của họ tại Mississippi, câu cá trên mặt bằng chung, kiếm được 870$. Hơn nữa, 
dữ liệu các năm 1945 - 1970 cho thấy, ngư dân ở Maryland thu hoạch sớm hơn ngư dân 
ở Virginia. 

Nguồn: Theo Agnello and Donnelley (1975a, b). 

Bằng một vài ví dụ, chúng ta đã chứng minh được việc sử dụng có loại trừ và quyền sở hữu 
được bảo vệ hợp pháp có thể cải thiện môi trường như thế nào. Thật vậy, sự thiếu quyền sở hữu 
tư nhân có thể dẫn đến một thảm hoạ sinh thái. Ngay cả việc sở hữu đất cũng có thể bảo vệ môi 
trường (xem Chương 3). Tất nhiên, điều đó sẽ tốt hơn nếu các quyền được chỉ định và thi hành 
trong một hệ thống pháp luật để tránh xung đột và chiến tranh - là những vấn đề cấp bách đối 
với cả cho con người và môi trường. 

Trong phạm vi một thẩm quyền, có một sự phân công liên tục các quyền có ý nghĩa rất lớn 
đến cả nền kinh tế và môi trường. Sau đây là một ví dụ giả định. Chủ sở hữu nguồn nước A có 
nhiều quyền, trong đó có quyền xả thải vào dòng suối trong phạm vi mà họ sở hữu. Tuy nhiên, các 
tạp chất sinh ra từ hoạt động xả thải tạo ra một vấn đề môi trường đối với chủ sở hữu B ở hạ lưu. 
B kiện A, khiếu nại rằng B có “quyền được có nước sạch”. Tuy nhiên, luật pháp chưa rõ ràng về 
điểm này. 

Do đó toà án, hoặc nhà lập pháp phải giao quyền hoặc là cho A hoặc cho B. Vấn đề kinh tế 
học và luật cổ điển, mà vấn đề này sẽ đề cập trong chương 9, với các ý nghĩa kinh tế là quyền sở 
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hữu nước được giao cho A và B. Theo định lý Coase, chúng ta có thể kết luận rằng việc chuyển 
nhượng quyền hoặc cho A hoặc cho B là rất quan trọng (xem Hộp 2.4). Mâu thuẫn vốn có trong 
các quyền không cụ thể do đó không được giải quyết. Như đã nói ở trên, việc chuyển nhượng 
quyền cũng là một điều kiện tiên quyết để các bên mặc cả thêm. 

Hộp 4.3 cung cấp một trong nhiều ví dụ về quyền sở hữu cá nhân có thể cải thiện nền kinh tế 
và môi trường như thế nào. Tương tự, Hộp 4.4 minh hoạ vấn đề quyền sở hữu tập thể và kiểm soát 
voi châu Phi đang bị săn bắn nghiêm trọng và có nguy cơ tuyệt chủng. 

HỘP 4.4. BẢO VỆ VOI 

Săn bắt trộm và phá hủy môi trường sống của voi ở Châu Phi đã làm giảm số lượng voi 
từ 1,3 triệu xuống còn 600.000 giữa năm 1979 và 1989. Về cơ bản, hai chiến lược đã 
được xây dựng cho việc bảo vệ voi. Chiến lược đầu tiên lệnh-và-kiểm soát, hay bảo vệ, 
(áp dụng ở Kenya) là phải cấm săn bắn và buôn bán tất cả các bộ phận, sản phẩm của 
voi. Thông qua chiến lược thứ hai là quản lý định hướng quyền sở hữu (áp dụng ở 
Zimbabwe), Chính phủ và nhà đầu tư cá nhân cần chủ động tìm kiếm doanh thu từ săn 
bắn và bán các sản phẩm từ con voi để lấy lợi nhuận. 

Chiến lược bảo vệ cho rằng cần theo dõi chặt chẽ những nguồn doanh thu được phép từ 
voi và cấm tất cả các hoạt động săn bắn. Do trên thị trường thế giới, ngà voi và các bộ 
phận khác vẫn có giá trị nên cần bảo vệ voi đồng thời kiểm soát và trừng phạt những 
người săn trộm. Một vấn đề ở đây là sự tham nhũng của kiểm lâm và cán bộ bảo vệ voi. 
Một vấn đề khác là không săn bắn, sẽ không có đủ tiền để phát hiện các săn bắt trộm và 
bồi thường cho nông dân bị thiệt hại do voi gây ra. Như vậy, nông dân bị thiệt hại có thể 
muốn chứng kiến voi bị xóa bỏ hết, ít nhất trong khu vực lân cận. Do đó, chiến lược lệnh 
mà không có kiểm soát hiệu quả có lẽ sẽ thất bại. 

Ngược lại, chiến lược quản lý tích cực thiết lập nên một sự khích lệ tái đầu tư vào bảo vệ 
voi cho săn bắn và bán hàng trong tương lai. Chiến lược được người dân địa phương hỗ 
trợ và bảo vệ nhờ sự chia sẻ lợi nhuận với nông dân và bộ lạc. Quyền được chia sẻ 
thặng dư sẽ tạo ra một sự khuyến khích tham gia vào hoạt động bảo vệ voi. Ở 
Zimbabwe, hội đồng địa phương ở huyện Nyaminyami đã được cho một số lượng voi mà 
có thể giúp kiếm được cho họ một khoản thu nhập lâu dài là 125.000$ mỗi năm nếu tận 
dụng triệt để, xấp xỉ bằng khoản viện trợ của nước ngoài cho các chương trình dinh 
dưỡng và giáo dục tiểu học của khu vực. Một số chủ trang trại làm hàng rào bao quanh 
khu đất của mình và xây dựng các chương trình tuần tra chống săn bắt trộm và quản lý 
động vật hoang dã, vì họ đã thấy rằng sử dụng đất cho săn bắn sẽ có lợi hơn là cho chăn 
nuôi. Điều này đã làm tăng thêm một số khu bảo tồn thiên nhiên tư nhân. 

Phương pháp tiếp cận quyền sở hữu được hỗ trợ bởi một số sự kiện thực nghiệm. Tại 
Kenya, số lượng voi giảm xuống trong suốt những năm 1980 từ 65.000 xuống 19.000 con 
(lượng giảm tương tự ở các quốc gia khác sử dụng cùng một chiến lược). Số lượng voi ở 
Zimbabwe đã tăng trưởng trong cùng thời kỳ từ 30.000 đến 43.000 con (và tại Botswana, 
cũng sử dụng một chiến lược quản lý tích cực, số voi đã tăng lên đến 56.000 con). 

Nguồn: Theo Heimert (1995). 

Tuy nhiên, cùng thời điểm đó có nhiều quy định và hạn chế về quyền sở hữu được sử dụng 
cho việc bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ xem xét các quy định như vậy sau. Ở đây, chúng ta chỉ 
mô tả ngắn gọn một vài quy định. Trước tiên, quyền sử dụng, ví dụ, đất bị giới hạn bởi luật quy 
hoạch và phân vùng cấp quốc gia, khu vực và địa phương. Săn bắt, nuôi trồng, phát thải và xử lý 
chất thải cũng là những mảng được quy định giới hạn các quyền của chủ sở hữu. Thứ hai, quyền 
đòi hỏi thặng dư bị giới hạn bởi các loại thuế. Thuế là cần thiết cho các nguồn tài chính công 
cộng, ví dụ như hệ thống pháp luật và như vậy, ít nhất đến một mức độ nào đó là cần thiết cho 
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việc bảo vệ quyền sở hữu, cũng như môi trường. Thứ ba, quyền thương mại thường bị giới hạn 
đối với bảo vệ các loài quý hiếm và nền văn hoá cổ xưa. Ví dụ, người Sami ở Scandinavia có 
quyền sử dụng đất để chăn thả tuần lộc, quyền bắt cá và săn bắt phục vụ các nhu cầu riêng của họ, 
mặc dù họ không sở hữu đất. Họ không được phép cho phép hoặc bán quyền sử dụng hoặc không 
sử dụng đất chăn thả cho người khác. Nếu quyền có thể mua bán được, nó có thể đã được bán cho 
các tay địa chủ bị tuần lộc quấy rầy, hoặc cho nông dân sử dụng cho mục đích khác và sở hữu gia 
súc. Trong cả hai trường hợp, các truyền thống và nền văn hoá Sami độc đáo sẽ biến mất. 

10. Quyền sở hữu so với quyền xã hội và con người 

Trong Chương 2, chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của các nguyên tắc môi trường và 
quyền. Trong chương này chúng tôi tập trung vào tầm quan trọng của quyền sở hữu bảo vệ môi 
trường. Bây giờ chúng tôi sẽ đặt ra câu hỏi là các quyền khác nhau này liên quan đến nhau như 
thế nào? 

Tuyên bố Rio năm 1992 bắt đầu với hai nguyên tắc sau đây: 

1.  Con người được... hưởng một cuộc sống lành mạnh và hữu ích, hài hoà với thiên nhiên.  

2.  Các nước có quyền chủ quyền khai thác các nguồn lực của riêng mình... và trách nhiệm... 
không gây thiệt hại cho môi trường của nước khác… 

Chúng ta không đối phó với tình trạng pháp lý của các tuyên bố loại này. Tuy nhiên, chúng ta 
quan tâm đến những điểm tương đồng và khác biệt của chúng về quyền sở hữu. Nguyên tắc thứ 
hai dường như là một tuyên bố về quyền sở hữu ở cấp Nhà nước. Tuyên bố đầu tiên thì khác, nó 
thuộc về một loại quyền có thể đặt tên là quyền xã hội hoặc quyền chính trị đang hoạt động. 
Tuyên bố đó chỉ ra những gì Nhà nước và các chính trị gia sau này phải làm cho công dân của 
mình; trong trường hợp này là đem lại một cuộc sống lành mạnh và hữu ích, hài hoà với thiên 
nhiên. Ví dụ, hiến pháp Thuỵ Điển bao gồm các quyền tương tự về giáo dục, y tế và một môi 
trường lành mạnh (xem Chương 2, Mục 6). 

Trách nhiệm chính trị của Nhà nước và quyền của công dân đối với các dịch vụ xã hội 
thường yếu hơn và ít ràng buộc hơn so với quyền sở hữu. Quyền xã hội trong hiến pháp hoặc 
tuyên bố quốc tế, trước hết, được coi như những tham vọng và khuyến nghị chung cho tương lai. 
Do đó, nếu giáo dục, y tế hoặc môi trường còn nghèo nàn, công dân thường không thể thắng kiện 
được chính quyền. Thật vậy, quyền xã hội có thể bị rút ra hoặc bỏ qua thông qua các quyết định 
chính trị mà không cần đến quyền được bồi thường. Hơn nữa, quyền xã hội, tất nhiên là không 
chuyển giao được. Ví dụ, một quyền được học ở trường công lập hoặc được trợ cấp hưu trí thường 
không được bán hoặc sử dụng làm vật thế chấp. 

Mặc dù có những hạn chế này, quyền xã hội, dĩ nhiên vẫn có ý nghĩa đạo đức và chính trị lớn. 
Tuyên bố Rio, mà nhờ nó một số lượng lớn các nước nhất trí về những nỗ lực lớn để bảo vệ môi 
trường, chắc chắn sẽ có tác động tới chính trị trên thế giới. Tuy nhiên, việc giải thích hoặc ước tính 
ảnh hưởng và giá trị của nó vượt ra ngoài phạm vi của cuốn sách này. 

Trong khi những quyền xã hội là thiết thực chủ động, mà trong đó chúng đặt các nhu cầu cho 
Nhà nước, còn các nhân quyền như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do hội họp là các quyền 
bị động về ý nghĩa mà Nhà nước hoặc công dân sẽ không cản trở những quyền này. Thật vậy, 
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quyền con người khác với quyền xã hội ở chỗ chúng giới hạn phạm vi chính trị. Mục đích là để 
bảo vệ khả năng miễn dịch chính trị và sự riêng tư của các cá nhân. Quyền này đã được viết trong 
Tuyên bố Liên hợp quốc về Nhân quyền năm 1948 và đôi khi trong hiến pháp của quốc gia. 

Quyền con người có tầm quan trọng lớn cho việc bảo vệ nhân loại chống lại sự tàn ác và 
nguy hại chính trị. Tuy nhiên, việc thực thi các quyền con người đã và đang được chứng minh là 
yếu kém, ngay cả khi các quyền đó được đưa vào hiến pháp quốc gia và quốc tế. Một lý do là các 
dân tộc thiểu số ít được đại diện trong chính trị. Do đó, quyền con người phải được tiếp tục bảo vệ 
và tôn trọng thông qua các luân lý đạo dức. Bảo vệ luân lý đạo đức như vậy là để thừa nhận quyền 
con người là quyền tự nhiên, có nghĩa là, quyền được trao cho nhân loại bởi Chúa hoặc bởi thiên 
nhiên, vượt lên trên và vượt ra ngoài quyết định chính trị, thậm chí có lẽ còn đi vào trong gen con 
người. Ý tưởng bị ràng buộc với một hợp đồng xã hội giả thuyết không phải để làm hại nhau cũng 
có thể được xem như là “luật tự nhiên”. 

Một số nhà triết học chính trị và tư tưởng pháp lý cho rằng quyền sở hữu cũng là quyền tự 
nhiên. Chúng ta sẽ không tranh luận chống lại quan điểm này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quyền sở 
hữu khác biệt đáng kể so với quyền con người. Ví dụ, quyền sở hữu đất gồm một tập hợp phức tạp 
các quyền, chúng thay đổi liên tục qua các hình thức pháp luật và cải cách chính trị khác nhau. 
Quyền sở hữu, vì thế, linh hoạt hơn, ví dụ: quyền tự do tôn giáo hoặc tự do ngôn luận. Thứ hai, 
những thay đổi trong quyền sở hữu gây ra lợi ích bất ngờ và thiệt hại về tài sản đối với chủ sở hữu 
mà không phải lúc nào cũng có thể bồi thường được. Ngoài ra, thu nhập của Nhà nước phải được 
tạo ra bằng cách nào đó. Do đó, nếu hệ thống chính trị có mục đích tài chính, ví dụ, hàng hoá công 
cộng và tái phân phối của cải thì phải chấp nhận những hạn chế của quyền sở hữu là chính sách 
thuế và quy định.  

Lưu ý rằng các quyền con người có mục đích bảo vệ cá nhân khỏi chính trị, trong khi phạm 
vi của quyền tự do hợp đồng quy định những gì cần được phân bổ thông qua thị trường và không 
qua hệ thống luật pháp công cộng. Tương tự, những hạn chế về quyền tự do hợp đồng chỉ ra 
những gì cần phải được xử lý trong phạm vi chính trị hay cá nhân. Ví dụ, thị trường nhận con nuôi 
có thể bị cấm và thay vào đó, việc cha mẹ nhận con nuôi phải do một cơ quan Nhà nước quản lý. 

Chúng ta cũng có thể bàn về các quyền môi trường. Ở đây chúng ta không gộp vào quyền sở 
hữu, mặc dù quyền sở hữu có thể bảo vệ môi trường. Quyền môi trường bao gồm cả quyền hoạt 
động chính trị, tức là trách nhiệm của các chính trị gia bảo vệ môi trường và nhiệm vụ chính trị 
thụ động là bảo vệ một số loài, hệ sinh thái hoặc nền văn hoá khỏi các vấn đề chính trị cũng như 
khỏi các hoạt động thương mại (xem Chương 2). 

11. Kết luận 

Trong những năm qua đã có trường hợp người dân lấn chiếm những khu vực có tài nguyên 
mong muốn và qua đó tạo ra “quyền” độc quyền của riêng họ. Những khu vực bị lấn chiếm đó sau 
này có thể họ được hệ thống pháp luật hợp thức hoá, và do đó, được giao thành quyền hợp pháp. 
Mặc dù sự chiếm giữ có thể bảo vệ môi trường, dĩ nhiên, quyền được chỉ định bởi luật pháp vẫn tốt 
hơn để tránh xung đột và chiến tranh là một vấn đề cấp thiết cho cả con người và môi trường. 



 53 
 

Việc thiết lập quyền sở hữu có thể tuân theo một khuôn mẫu nhất định. Trước hết, đó là khai 
thác mở vào một nguồn tài nguyên không hạn chế. Thứ hai, vấn đề phát sinh khi các nguồn lực trở 
nên khan hiếm. Vấn đề “ăn không” và ganh đua gây ra xung đột. Thứ ba, xung đột có thể được 
giải quyết hay nhất thông qua việc xác lập quyền. Thứ tư, có thể mua bán quyền được giao, nghĩa 
là, các điều kiện tiên quyết cho các hợp đồng và thị trường được thiết lập. 

Chúng tôi đã vừa giải thích chức năng quan trọng của các quyền sở hữu cá nhân. Quyền sở 
hữu cá nhân phân quyền việc ra quyết định. Bởi vì khi việc ra quyết định và trách nhiệm kinh tế 
đều thuộc cùng một bên thì sẽ tạo ra một sự khích lệ để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Khi 
đó, chức năng chính của Nhà nước là bảo vệ quyền hợp pháp. 

Điều này không có nghĩa là nói thị trường lộn xộn có thể bảo vệ môi trường. Trên thực tế, thị 
trường “tự do” dựa trên một tập hợp các thể chế và quy định. Hơn nữa, phân tích này không kết 
luận rằng một nền kinh tế thị trường tự do dựa trên quyền sở hữu cá nhân là giải pháp chính trị tốt 
nhất cho hầu hết các vấn đề. Trong thực tế, nền kinh tế thị trường tự do bao gồm nhiều hình thức 
sở hữu tập thể mà rõ ràng là có lợi thế nhất định. 

Quyền sở hữu bao gồm một tập hợp phức tạp các quyền tự do sử dụng và thương mại và 
nghĩa vụ bồi thường cho những người khác khi có hành vi vi phạm quyền của họ. Có quyền sở 
hữu cũng là có quyền đòi hỏi thặng dư (hoặc chịu thiếu hụt). Những quyền và nghĩa vụ này được 
quy định trong các luật pháp khác nhau và có thể được thay đổi. Do đó, nội dung và ý nghĩa của 
quyền sở hữu có thể thay đổi đáng kể theo thời gian. Nói cách khác, quyền sở hữu trong cuốn sách 
này là một khái niệm tương đối. 

Quyền con người đôi khi được cho là quyền tuyệt đối, tự nhiên và như vậy độc lập với hệ 
thống chính trị hoặc kinh tế hiện nay. Tương tự, quyền của môi trường đôi khi được cho là độc lập 
với mong muốn chính trị hoặc con người hiện tại - tự nhiên, bao gồm cả động vật và rừng, có 
những đòi hỏi tự nhiên của chính nó đối với cuộc sống. Những nhà triết học theo chủ nghĩa tự do 
cũng có thể tuyên bố rằng quyền sở hữu là một phần của quy luật tự nhiên. 

Một điểm chung của quyền sở hữu, quyền con người và quyền môi trường là chúng là những 
quyền tiêu cực theo nghĩa rằng hệ thống chính trị phải bảo vệ quyền, nhưng không can thiệp vào 
đất đai sở hữu tư nhân hoặc các hệ sinh thái tương ứng. Quyền con người đã được chứng minh là 
yếu kém. Một lý do là các dân tộc thiểu số cần được bảo vệ là ít được đại diện trong chính trị. Vì 
thế, quyền con người phải bảo vệ bằng các lý luận về đạo đức và luân lý. Một trong những lời 
biện hộ như vậy là cho rằng quyền con người là quyền mà Chúa hoặc thiên nhiên trao tặng. Điều 
đó cũng có thể đúng đối với quyền môi trường. Một thế mạnh của quyền sở hữu là chúng không 
cần được bảo vệ như quy luật tự nhiên – chúng có một động lực kinh tế. 
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5. GIÁ CẢ VÀ THỊ TRƯỜNG 

 

1. Giới thiệu 

Khi trao đổi về nguyên lý xử lý chất thải tại chỗ ở Chương 2, chúng tôi đã nhận thấy có mâu 
thuẫn với việc kinh doanh trong chính sách môi trường – về nguyên tắc, chất thải cần được xử lý 
tại nguồn, tức là không được mang ra buôn bán như hàng hoá và dịch vụ thông thường. Tuy 
nhiên, nền kinh tế hiện đại lại dựa trên sự phân chia lao động ở phạm vi rộng và nền kinh tế quy 
mô đòi hỏi hoạt động thương mại trên toàn cầu. Do đó, đối với một số chuyên gia, việc kinh 
doanh chất thải có thể hiệu quả và kinh tế hơn xử lý chất thải từ nguồn Vậy thì hình thức thương 
mại như vậy có gây tác hại gì đến môi trường? Rõ ràng là việc kiểm tra các điều kiện về thương 
mại để đạt lợi ích cho các bên và cho xã hội là rất quan trọng. Tuy nhiên, lợi ích thương mại, chức 
năng của giá cả, ý nghĩa của “giá trị kinh tế” còn chưa rõ ràng. 

Trong chương này, chúng tôi đề cập tới một vài vấn đề cơ bản về giá cả, giá trị kinh tế và 
mối liên hệ của chúng tới luật và chính sách môi trường. Trong Mục 2, chúng ta bắt đầu bằng sự 
trao đổi trong một nền kinh tế trao đổi hàng hoá đơn giản. Tiếp sau đó, từ Mục 3 đến Mục 6, 
chúng ta sẽ làm rõ về chức năng của thị trường và giá cả. Ở các Chương 3 và 4, chúng ta đã 
nghiên cứu sự tuyệt chủng của những tài nguyên không tái tạo như cá, động vật có vú và các loài 
sinh vật sống khác. Trong Mục 7 chúng ta sẽ áp dụng học thuyết giá cả vào những tài nguyên có 
thể cạn kiệt như khoáng sản và nhiên liệu hoá thạch. Quặng thô đang dần suy giảm, dẫn đến kết 
quả là hình thành chính sách và pháp chế môi trường điều chỉnh lĩnh vực năng lượng có thể tái tạo 
như năng lượng gió và tái chế. 

Trong Mục 8 và 9, chúng tôi trình bày các khái niệm về người tiêu dùng và thặng dư nhà sản 
xuất và “nghịch lý giá trị”, đó là sự lẫn lộn giữa các giá trị tổng và giá trị cận biên. Sự hiểu lầm 
thường xảy ra trong các cuộc tranh luận về môi trường. Chúng tôi áp dụng các khái niệm kinh tế 
vào nước, là một tài nguyên khan hiếm về số lượng (ở mức toàn cầu) ở rất nhiều khu vực. Các kết 
luận được trình bày ở Mục 10. 

2. Trao đổi cùng có lợi 

Nghiên cứu về hiện tượng phức tạp đòi hỏi phải đơn giản hoá các giả định. Nghiên cứu 
về thương mại của chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách giả sử rằng: (i) nền kinh tế bao gồm một 
số lượng hạn chế các đại lý; (ii) mỗi đại lý sở hữu một tập hợp các nguồn lực hoặc tài sản 
(quyền) có thể sẽ được sử dụng cho tiêu dùng hay buôn bán nhằm tối đa hoá lợi ích của đại lý 
hoặc nhóm đối tượng mà đại lý đó đại diện; (iii) nền kinh tế trước hết là trao đổi hàng hoá 
không dùng tiền, nơi chỉ có sản xuất; và (iv) không có chi phí giao dịch, tức là, chi phí tìm đối tác, 
mặc cả, hoặc quản lý thoả thuận bằng 0. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về chi phí giao dịch trong 
Chương 9. 

Một người trong nền kinh tế mô hình này chuyên đi săn thỏ. Vì thế, ông có một lượng thặng 
dư những con thỏ mà ông muốn đem trao đổi để lấy bánh mỳ. Ông sẵn sàng đổi một con thỏ để 
lấy ít nhất A ổ bánh mỳ. Ông gặp một người thợ làm bánh, người này lại sẵn sàng đổi B ổ bánh 
mỳ để lấy ít nhất một con thỏ. Dễ dàng có thể thấy cả hai bên có thể đạt được mục đích qua trao 
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đổi nếu như B lớn hơn A, người thợ làm bánh, để có được một con thỏ, sẵn sàng bỏ ra nhiều bánh 
mỳ hơn cả mức tối thiểu mà người thợ săn yêu cầu. Vì người thợ săn thỏ có nhiều thỏ nhưng chỉ 
có vài ổ bánh mỳ, trong khi đó người thợ làm bánh cũng có cùng một lý do là có rất nhiều ổ bánh 
mỳ nhưng không có con thỏ nào. Việc coi B lớn hơn A là hợp lý; vì thế, một sự trao đổi cùng có 
lợi có thể diễn ra. 

Nếu họ gặp những đại lý khác sẵn sàng trao đổi với tỷ giá có lợi cho cả hai, việc trao đổi có thể 
vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, vì các đại lý nhận được ngày càng nhiều hàng hoá mà họ có nhu cầu, sự sẵn 
sàng trao đổi sẽ giảm bớt. Việc trao đổi sẽ chấm dứt khi tất cả các bên yêu cầu cùng một số lượng để 
chấp nhận trao đổi. Khi không có ai sẵn sàng trao đổi nữa, “thị trường” ở trạng thái cân bằng. 

Ở trạng thái cân bằng sẽ có một tỷ giá trao đổi chung, chẳng hạn như, đổi C ổ bánh mỳ lấy D 
con thỏ, lấy E quả trứng v.v...; có nghĩa là, giá cả tương đối được thiết lập. Giá cả là chi phí cơ 
hội của bánh mỳ, trứng dưới dạng con thỏ, v.v... Nhìn chung, giá cả cho biết phải từ bỏ một lượng 
hàng hoá là bao nhiêu để nhận lại một đơn vị hàng hoá khác. Giá cả bằng với giá trị kinh tế. Do 
đó, giá trị kinh tế là một khái niệm tương đối - giá trị kinh tế của một hàng hoá chỉ tồn tại trong 
quan hệ với các nguồn lực, hàng hoá hoặc dịch vụ bị từ bỏ để nhận được hàng hoá. 

3. Thuyết giá cả 

Bây giờ, chúng ta hãy chuyển đến một thị trường có nhiều người mua và người bán. Chức 
năng của thị trường đã được phân tích kỹ lưỡng trong kinh tế học. Học thuyết cung - cầu trong thị 
trường về căn bản chính là học thuyết về giá cả. Mục đích của học thuyết này là để giải đáp những 
câu hỏi như: điều gì sẽ xảy ra với giá của một hàng hoá khi có thay đổi về thu nhập, chi phí hoặc 
công nghệ? Những loại câu hỏi như thế này nằm trong mối quan tâm chung và cũng có liên quan 
tới luật môi trường. 

Ví dụ, nếu chính quyền cấm buôn bán một loại thuốc trừ sâu, điều gì sẽ xảy ra với giá cả và 
số lượng giao dịch mua bán các loại thuốc trừ sâu khác? Nhu cầu vận tải công cộng chịu ảnh 
hưởng như thế nào bởi một đạo luật quy định vận tải tư nhân trong thành phố? Thuế năng lượng 
sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng năng lượng và ngân sách công có thể gây ra tác 
động gì? 

HỘP 5.1. VAI TRÒ CỦA MÔI GIỚI 

Giả định rằng người thợ săn sẵn sàng đổi một thỏ để lấy một ổ bánh mỳ, còn người thợ 
bánh lại sẵn sàng bỏ ra bốn ổ bánh mỳ để lấy một con thỏ. Vì người thợ săn chỉ yêu cầu 
một ổ bánh mỳ để cho đi con thỏ, trong khi người thợ bánh sẵn sàng trả bốn. Lẽ ra, ta 
phải có một cơ sở cho việc trao đổi hàng lấy hàng. Tuy nhiên, trao đổi hàng lấy hàng 
không thể diễn ra nếu họ không thể tìm ra sự thoả thuận. Trong phần văn bản chính, 
chúng ta đã giả định rằng không có các chi phí liên quan đến tìm kiếm và tìm được đối 
tác trao đổi hàng hoá. Bây giờ, chúng ta giả định chi phí giao dịch và giới thiệu một môi 
giới trung gian. 

Vai trò của người môi giới là để giảm chi phí giao dịch. Người này chuyên về thương mại 
cũng giống như người thợ săn chuyên săn bắn và người thợ bánh chuyên nướng bánh. 
Người môi giới hiểu được người mua và người bán ở đâu và người này cũng đã tạo 
dựng được danh tiếng và uy tín cho mình để làm cho lời chào hàng đáng tin cậy. 
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Bây giờ, giả thiết rằng người môi giới đề nghị sẽ trả cho người thợ săn 2 ổ bánh mỳ tại 
một thời gian cụ thể nào đó trong tương lai để lấy một trong số những con thỏ của anh ta. 
Người thợ săn tin tưởng người môi giới và chấp nhận cho đi con thỏ của mình mà không 
được giao ngay ổ bánh mỳ nào cả. Lý do của sự chấp thuận trao đổi hàng - hàng là 
mong muốn có được nhiều hơn mức yêu cầu tối thiểu 1 ổ bánh mỳ. Người môi giới lại 
mang con thỏ đến chỗ người làm bánh và đề nghị đổi lấy 3 ổ bánh mỳ. Người thợ bánh 
chấp nhận vì thực ra ông sẵn sàng trả bằng 4 ổ nhưng bây giờ chỉ cần trả 3 (và do đó 
“một còn hơn không”). Người môi giới sau đó mang 2 ổ bánh mỳ về trả cho người thợ 
săn, cũng cho rằng “một còn hơn không”. Người môi giới lúc này còn lại 1 ổ bánh mỳ, coi 
như là sự chi trả cho công việc của mình. 

Lưu ý rằng người môi giới, cũng như người thợ săn và thợ làm bánh, đều đang tạo giá 
trị. Hàng hoá chỉ có giá trị kinh tế khi – cuối cùng – chúng đáp ứng nhu cầu của con 
người. Thành quả việc săn bắn và nướng bánh sẽ không có giá trị gì nếu không được 
phân phối đến người mua. Tất nhiên, việc hàng hoá và dịch vụ sẽ được trả giá và có giá 
trị như thế nào trên thị trường lại là một vấn đề khác. 

Để đưa ra được những dự đoán như vậy, cần phải xây dựng một học thuyết và mô hình nền 
kinh tế. Mô hình dựa trên một loạt các giả định đơn giản về những người tham gia trong thị 
trường, công nghệ và nguồn lực sẵn có. Đưa ra được các giả định này, học thuyết phải chỉ rõ được 
những giả thuyết nhất định, ví dụ, thuế dầu tăng sẽ làm tăng giá dầu và với điều này, nhu cầu dầu 
và hàng hoá bổ sung như xe hơi sẽ giảm. Doanh thu thuế Nhà nước tăng vì sự giảm nhu cầu dầu 
không lớn đến mức bị mất cân bằng do giảm số lượng bán ra. Những dự đoán này hay dự đoán 
khác đều có thể kiểm nghiệm được theo kinh nghiệm. 

Mô hình thuyết giá cả bao gồm những giả định cơ bản sau đây: 

1. Có một số lượng nhất định người tiêu dùng tối đa hoá tiện ích là những người được 
thông báo về tất cả các loại hàng hoá và giá cả. 

2. Có một số lượng nhất định các công ty tối đa hoá lợi nhuận cũng được thông báo đầy 
đủ về hàng hoá và giá cả. 

3. Người mua và người bán là những người đặt giá; tức là, trong mỗi nhóm có rất nhiều 
người đặt giá mà một cá nhân đơn lẻ không làm ảnh hưởng được tới giá cả. 

4. Có một tập hợp các nguồn lực và công nghệ mà thông qua đó, các nguồn lực được chuyển 
hoá thành hàng hoá. 

Mô hình này có vẻ không thực tế, nhưng nó đã được chứng minh là rất hữu ích trong lĩnh 
vực mà nó được phát triển. Như trong tất cả các mô hình, chỉ giống như một tấm bản đồ đường 
bộ, nhiều chi tiết đã được loại bỏ để làm nổi bật những điểm cần thiết. 

Lưu ý rằng mô hình là tích cực (mang tính miêu tả). Nó giải thích về giá cả, nhưng không có 
gì để nói về chính sách kinh tế. Đối với pháp luật chính sách, chúng ta cần một lý thuyết quy 
phạm về cái gì là “tốt” hay “xấu”. Các chỉ tiêu rõ ràng cho chính sách này sẽ được trình bày sau, 
trong Chương 9 và 10. 

Mặc dù lý thuyết giá cả mang tính tích cực và có “giá trị - tự do”, nhưng vẫn có những nền 
tảng quy phạm. Mô hình này có tính “thuyết nguyên tử”, tức là được xây dựng trên các giả định 
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của nhiều thành phần độc lập. Mô hình này có ý thức hệ tương tự như quan điểm cổ điển tự do về 
mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Vai trò của Nhà nước là quy định và thi hành trật tự 
pháp lý. Có thể xác định được sự phân phối của cải ban đầu thông qua phân chia quyền sở hữu. 
Quyền hợp đồng bao hàm năng lực ra quyết định và chủ quyền của công dân đủ tuổi pháp nhân và 
các chủ thể hợp pháp. Quyền không bị ngăn trở hợp đồng, cùng với sự tự do hội họp và nhập cảnh 
đã mở ra khả năng tham gia vào các thoả thuận cùng có lợi thông qua thương mại trên thị trường 
cạnh tranh. 

Có thể nói rằng mô hình “tân cổ điển” này đôi khi là một mô hình của nền kinh tế thị trường 
tự do không được kiểm soát. Tuy nhiên, mô hình ngầm giả định một thị trường không có bất kỳ 
chi phí giao dịch nào, tức là một hệ thống hoàn chỉnh và không tốn chi phí cho các thể chế và quy 
định pháp lý. Thương mại hàng hoá và dịch vụ quan tâm tới những nhóm quyền phức tạp (xem 
Chương 4, Mục 8). 

Tương tự như vậy, trong mô hình này, hộ gia đình và các công ty được mô tả như là các đơn 
vị tiêu dùng và sản xuất, trong thực tế là các chủ thể pháp lý. Chúng ta sẽ trở lại phân tích các thể 
chế này với trọng tâm là luật môi trường, trong Phần III. 

Sự đơn giản hoá gây tranh cãi nhất trong mô hình lý thuyết giá cả là giả định về tiết kiệm 
nhân lực; có nghĩa là các đại lý thị trường tối đa hoá tiện ích của họ, với sự khan hiếm gần xảy ra. 
Đại lý kinh tế là một phần tử độc lập. Giả định các đại lý (người mua và người bán) có sở thích 
cho trước. Nhiều hàng hoá hơn sẽ cung cấp tiện ích lớn hơn, nhưng các tiện ích cận biên giảm, cá 
nhân được sở hữu càng nhiều. Cũng giả định rằng theo một cách hợp lý, các cá nhân có thể xếp 
hạng và ưu tiên lựa chọn hàng hoá thay thế có sẵn. Trong Chương 16, chúng ta sẽ thảo luận xem 
hình thức xử phạt có làm cản trở tội phạm môi trường không. Câu trả lời phụ thuộc vào việc tội 
phạm có cân nhắc một cách hợp lý tới lợi ích và chi phí, trong đó có nguy cơ bị trừng phạt. 

Lưu ý rằng mô hình không đề cập bất cứ điều gì tới yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội học trong 
việc xác định những ham muốn của con người. Các khía cạnh xã hội và đạo đức vì vậy cũng không đề 
cập trong phân tích. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc phân tích là “phi luân lý”. Mô hình 
này phải có một số khía cạnh đạo đức để giải thích những gì đang diễn ra trên thị trường. 

Do đó, nhiều nghiên cứu toán kinh tế cho thấy sự tăng giá dẫn đến giảm nhu cầu, có nghĩa cá 
nhân là những nhà tối đa hoá tiện ích? 

HỘP 5.2. THỜI TRANG VÁY VÀ SẢN XUẤT LEN 

Dưới đây là một ví dụ cổ điển về những gì lý thuyết cầu và cung có thể và không thể giải 
thích: phụ nữ Anh thế kỷ XVIII đã ước ao có những bộ váy dài hơn. Điều này làm tăng 
nhu cầu về vải. Giá của vải tăng tạo ra một nhu cầu len tăng. Nông dân nuôi cừu tăng số 
lượng cừu của họ lên và sau đó cung của len cũng tăng lên, làm ảnh hưởng tới giá len. 
Theo một số giả định nhất định về công nghệ sản xuất và cạnh tranh, cung của len có thể 
tăng nhiều đến nỗi giá len bị buộc phải giảm xuống mức giá ban đầu của nó. 

Ban đầu, việc thay đổi sở thích xuất hiện do ưa chuộng váy dài. Phân tích kinh tế không nói 
gì đến thị hiếu hay thời trang. Tuy nhiên, giả sử có những sở thích này và có các giả định 
cơ bản về sự lựa chọn của người tiêu dùng, nhà sản xuất quần áo và nông dân, phân tích 
kinh tế khi đó có thể làm sáng tỏ thị trường và các hậu quả liên quan đến sản xuất. 
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Có lẽ câu trả lời phổ biến nhất của các nhà kinh tế học là giả định không cần phải áp dụng 
cho tất cả các cá nhân, mà chỉ cho một cá nhân phổ biến hoặc điển hình. Một quan điểm khác là 
nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt về việc một cá nhân đưa ra quyết định của mình như thế nào. 
Vấn đề quan trọng là kết quả của quyết định là như nhau khi cá nhân đó đã ứng xử theo một cách 
hợp lý và tối đa hoá tiện ích. Miễn là khi ứng dụng, có thể dự báo và kiểm nghiệm các dự đoán 
“đúng”. Sự ứng dụng rộng rãi của lý thuyết giá cả và có thể dự báo tương đối chính xác cho thấy 
giả định tiết kiệm nhân lực là hữu ích, mặc dù cấu trúc căn bản của cảm xúc và quyết định của con 
người không được hiểu một cách đầy đủ. 

4. Cầu 

Khi người mua và người bán trao đổi hàng hoá trên thị trường với nhiều người mua và người 
bán hàng hoá tương tự, họ không cần phải mặc cả và thông báo về sự sẵn lòng trao đổi của đối 
tác. Họ chỉ cần cân nhắc mức giá xác định được chi phí cơ hội về tiền bạc. 

Ở đây, tiền có chức năng như là một tử số. Yêu cầu đối với bất kỳ tử số nào là giá trị của nó 
phải bền vững, chia được và dễ điều chỉnh. Điều này lý giải tại sao vỏ, vàng, bạc và giấy phiếu 
ngân hàng đảm bảo công khai và thẻ tín dụng được sử dụng để trao đổi. 

Cách giải thích phổ biến nhất về ý nghĩa của giá cả và giá trị kinh tế là để xác định được các 
đường cong cầu-và-cung trong thị trường. Đường cong trong Hình 5.1(a) cho thấy cầu của một hàng 
hoá, ví dụ như thỏ, ở khía cạnh giá cả. Ở một mức giá cao, p1, cầu của thỏ sẽ ít và ở một mức giá thấp 
hơn, p2, cầu của thỏ sẽ lớn hơn, những yếu tố khác như thu nhập và giá cả của sản phẩm thay thế (như 
thịt lợn) và sản phẩm bổ sung (như bánh mỳ) cũng được đưa ra. Nếu giá giảm từ p1 đến p2, số lượng 
cầu sẽ tăng từ q1 đến q2. Thực tế rõ ràng là người mua thường sẵn sàng mua nhiều hơn (ít hơn) ở một 
mức giá thấp hơn (cao hơn) nó được gọi là luật cầu. 

Đường cong cầu là lợi ích đối với người bán vì nó cho biết một số lượng lớn mà người bán 
có thể bán ở các mức giá khác nhau. Đường cong cũng cho chúng ta biết về sự định giá của người 
mua đối với hàng hoá. Hãy tưởng tượng một hàng người sắp xếp theo thứ tự sẵn sàng trả, WTP, 
cho hàng hoá. Người sẵn sàng trả nhiều nhất được đặt tại điểm gốc, sẵn sàng trả một giá p0, cũng 
là mức giá cao nhất mà tại đó hàng hoá có thể được bán hết. 

Đường cong cầu là đường hai chiều, có nghĩa là, nó cho biết mối quan hệ giữa hai biến: giá 
cả và số lượng. Những yếu tố khác như thu nhập, giá cả của các sản phẩm thay thế hoặc bổ sung, 
khí hậu và v.v…, cũng ảnh hưởng đến cầu. Tất cả các yếu tố đó đều được giả định như trong Hình 
5.1(a). Khi có sự thay đổi các yếu tố bên ngoài, ví dụ như tăng thu nhập, sẽ có sự thay đổi về cầu, 
được chỉ ra bởi đường cong Ds trong Hình 5.1(b). Điều này cho thấy trường hợp số lượng yêu cầu 
sẽ lớn hơn ở mọi mức giá do thu nhập tăng. Theo đó, WTP sẽ lớn hơn với mọi số lượng. 
(a) Cầu (b) Thay đổi cầu 
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Hình 5.1. (a) Cầu và (b) thay đổi về cầu 

5. Cung 

Lượng hàng hoá mà nhà cung cấp muốn bán cũng phụ thuộc vào giá cả. Giá càng cao, nhà 
cung cấp sẵn sàng cung cấp càng nhiều. Chúng ta có thể hình dung về nó như một sự đặt hàng của 
các nhà cung cấp theo trục hoành, trục tung hiển thị mức giá tối thiểu mà họ chấp nhận bán với 
các số lượng hàng hoá khác nhau. Giá này bằng chi phí biên để cung cấp 1 đơn vị hàng hoá. 
(a) Đường cung 

 

(b) Đường cung ngang 

 
(c) Đường cung dọc 

 

(d) Thay đổi cung 

 

Hình 5.2. (a) Đường cung, (b) đường cung ngang, (c) đường cung dọc, và (d) thay đổi cung 

Đường cong cung có thể có hình dáng khác nhau, nhưng thường có dạng đường dốc lên. 
Trong nhiều trường khác, hình dáng phụ thuộc vào việc ngành công nghiệp mất bao nhiều thời 
gian để đáp ứng. Nói chung, chúng ta nghiên cứu với giả định rằng các đường cung có hình dáng 
dốc lên, như trong Hình 5.2(a). Tuy nhiên, chúng ta cũng quan tâm đến hai khía cạnh: (i) Đường 
cung ngang trong Hình 5.2(b) phản ánh trường hợp khi hàng hoá được chào bán trên thị trường 
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với số lượng không hạn chế ở mức giá p1. Điều này có thể là trường hợp một thị trường trong 
nước có hàng hoá được nhập khẩu và giá được đưa ra bởi thị trường thế giới. (ii) Hình 5.2(b) cũng 
minh hoạ một sự cung cấp lâu dài loại hàng hoá có thể sản xuất và bán với số lượng lớn ở mức giá 
trung bình không đổi, ví dụ như một loại rau quả nhất định. 

Hình 5.2(c) minh hoạ đường cong cung với số lượng cho trước và độc lập về giá cả. Trường 
hợp này chiếm ưu thế khi một lượng nhất định hàng hoá dễ bị hỏng, ví dụ như cá hay rau quả, 
phải được bán ra trong ngày. Lưu ý rằng đường cung cho cá trong một khoảng thời gian còn phụ 
thuộc vào đội tàu đánh bắt cá và lợi nhuận của công nghiệp. Do đó, đường cung lâu dài dốc như 
trong Hình 5.2(a).1 Một số lượng gần đúng của đất cũng được cho trước và độc lập về giá cả. 
Đường cong cung theo chiều dọc của Hình 5.2(c) có thể minh hoạ cho việc cung cấp bất động sản 
trong một khu vực cho trước. 

Những gì nhận xét về sự thay đổi về cầu cũng có thể áp dụng được cho cung. Bức tranh hai 
chiều chỉ bao gồm hai biến, giá cả và số lượng. Ví dụ, khi giá đầu vào tăng, các nhà cung cấp có 
thể sẽ đòi hỏi một mức giá cao hơn cho mỗi đơn vị hàng hoá, mà như trong Hình 5.2(d) được chỉ 
thị bởi sự dịch chuyển lên trên. 

6. Thị trường 

Trong Hình 5.3, đường cầu và đường cung được kết hợp để cho biết giá cả và số lượng hàng 
hoá mua và bán được xác định như thế nào trong một thị trường cạnh tranh. Một thị trường cạnh 
tranh chiếm ưu thế khi có một số lượng lớn người mua và người bán cung cấp một loại hàng hoá. 
Người mua trong thị trường như vậy là “người ra giá”; tức là, không có ai đủ lớn để gây ảnh 
hưởng đến giá cả. 

 
Hình 5.3. Thị trường, vượt cầu và vượt cung 

Điểm có cung bằng cầu được gọi là cân bằng thị trường. Giá cả (pe) và số lượng (qe) được 
gọi là giá và số lượng cân bằng (hay giá và số lượng thị trường). Trạng thái cân bằng nghĩa là một 
điểm nằm trong khoảng cân bằng. Sự cân bằng có thể là ổn định hoặc không ổn định. Nếu một 
trong hai yếu tố (pe, qe) thay đổi hoặc vượt khỏi trạng thái cân bằng thì thị trường sẽ tự động bắt 
đầu một quá trình trở lại trạng thái cân bằng, hệ thống là ổn định. 
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Giả dụ, nếu giá cả px được đặt một cách tuỳ tiện trên thị trường (được minh hoạ trong Hình 
5.3), các nhà cung cấp sẽ chào một lượng qp và người tiêu dùng sẽ yêu cầu một lượng qw. Vì qp 
lớn hơn, qw và không ai có thể ép buộc người tiêu dùng phải mua, khi đó nhà cung cấp sẽ gặp khó 
khăn với sự khác biệt này. Các nhà cung cấp chỉ có thể từ bỏ thặng dư bằng cách giảm giá. Khi 
giá giảm, nhiều người có nhu cầu sản phẩm hơn và ít người muốn cung cấp hơn. Quá trình giảm 
giá sẽ tiếp tục cho đến khi cung và cầu bằng nhau. Tương tự, nếu giá cả được đặt một cách tuỳ 
tiện ở mức py, sẽ xuất hiện một sự thiếu hụt vì lượng cầu tăng, qp lớn hơn lượng được cung cấp 
(qw). Điều này sẽ làm cho giá tăng cho đến khi số lượng cầu và cung bằng nhau. 

Bây giờ, chúng ta hãy sử dụng một sơ đồ, Hình 5.4, để minh hoạ cho thị trường len được 
phác thảo trong Hộp 5.2. Chúng ta bắt đầu tại điểm cân bằng đại diện bởi giá p0 và số lượng q0. 
Lúc này, cầu về len tăng do sự thay đổi thị hiếu đối với váy dài. Sự tăng cầu như thế này gây ra 
một sự thay đổi hướng ra ngoài tới D1. Do đó, giá của len, ở khoảng cân bằng ngắn hạn, cũng sẽ 
tăng tới p1 sản lượng sản xuất len tăng tới q1. 

 
Hình 5.4. Thay đổi cung và cầu 

Tuy nhiên, giá len cao lên tạo ra lợi nhuận trong sản xuất len, về lâu dài việc tăng đầu tư 
và nguồn cung cấp sẽ đẩy giá len dần xuống thấp. Trong hình, điều này được minh hoạ như là 
một dịch chuyển ra ngoài tới đường cung S1. Việc cung tăng lên bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào 
công nghệ sản xuất. Nếu lợi nhuận không đổi theo quy mô chiếm ưu thế, một tỷ lệ tăng k 
trong đầu vào (đất đai, lao động và cừu) tạo ra cùng một tỷ lệ tăng k phần trăm ở len và thịt. 
Trong trường hợp này, chi phí trung bình cho sản xuất len sẽ vẫn không đổi (giả thiết giá đầu 
vào không đổi). Cạnh tranh như vậy sẽ làm tăng cung và đẩy giá xuống đến mức ban đầu p0 
và giờ là với số lượng q3. Mặt khác, nếu, ví dụ, đất thích hợp cho việc nuôi cừu là khan hiếm, 
giá đất lâu dài có thể tăng lên và vì thế, sự thay đổi lâu dài của cung sẽ trở nên nhỏ hơn và giá 
lâu dài của len sẽ trở nên cao hơn p0. Tương tự, nếu có nền kinh tế quy mô, nghĩa là khối 
lượng sản xuất tăng làm giảm chi phí trung bình của sản lượng, việc cung cấp lâu dài có thể 
làm tăng vượt S1 và giá sẽ giảm xuống dưới mức p0. 

7. Thị trường cho những tài nguyên có thể cạn kiệt 
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Vào giữa thế kỷ XIX, nhà kinh tế học cổ điển William Stanley Jevons đã viết, do nguồn than 
hữu hạn, Anh quốc đã phải lựa chọn giữa khai thác nhanh, nhiều và sử dụng chậm, lâu dài nguồn 
tài nguyên này. Việc khai thác tối ưu nguồn tài nguyên này đã được Hotelling (1931) mô phỏng 
bằng toán học. Xuất phát từ ý tưởng này, Meadows và nhóm nghiên cứu (1972) lập luận rằng sự 
tăng trưởng kinh tế dẫn đến sự khai thác quá mức các tài nguyên thiên nhiên. Một vấn đề môi 
trường quan trọng ở đây là liệu tài nguyên thiên nhiên có bị cạn kiệt trong tương lai hay không. 

Để kiểm tra vấn đề này, sẽ rất hữu ích nếu tách các nguồn tài nguyên thành tài nguyên tái tạo 
và tài nguyên không tái tạo hay tài nguyên có thể cạn kiệt. Ví dụ các tài nguyên tái tạo là rừng, 
nước, năng lượng mặt trời, cá và các động vật khác. Nếu sử dụng hợp lý, những tài nguyên này sẽ 
còn mãi mãi. Tuy nhiên, nhiều loài động vật và thực vật cũng như nguồn dự trữ nước sạch đang 
suy giảm hoặc bị đe doạ. “Thảm kịch chung” và “vấn đề đánh bắt quá mức” đã được thảo luận 
trong Chương 3. Tài nguyên có thể cạn kiệt như khoáng sản và dầu mỏ bị giới hạn bởi thực tế là 
chúng không tái sinh được. Quặng khai thác và những tài nguyên thiên nhiên có giá trị khác được 
chuyển hoá thành kim loại trong các sản phẩm và sau khi sử dụng, được tái sử dụng hoặc để bỏ ra 
xung quanh ở dạng chất thải. Nhiên liệu hoá thạch như than đá và dầu bị đốt cháy không thể tái 
tạo lại. Do đó, những tài nguyên hiện có sẵn, đang mất dần; điều này thu hút nhiều sự quan tâm 
trong cuộc tranh luận về môi trường. Thực tế này đã dẫn tới chính sách và pháp luật môi trường, 
ví dụ về tái chế, với mục đích duy trì các tài nguyên cơ bản cho các thế hệ tương lai. 

Tuy vậy, các nhà kinh tế thường ít quan tâm đến vấn đề này. Lý do là sự khan hiếm tăng được 
phản ánh trong giá cả sẽ làm thay đổi hành vi. Nếu đường cầu thay đổi hướng lên trên, giá sẽ tăng. 
Giá cả cao hơn sẽ làm tăng nhu cầu tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới và thay thế. Trong thực tế, 
kể từ đầu thế kỷ XIX, giá của hầu hết các kim loại và nguyên vật liệu thô khác không tăng lên và 
nhiều nguyên liệu, trong đó có năng lượng, còn trở nên rẻ hơn. Không có bằng chứng nào chứng tỏ 
rằng giá dầu sẽ tăng trong những thập kỷ tới. Tình huống này có thể được minh hoạ trong Hình 5.4 
ở trên: hiện đã có một sự gia tăng liên tục về cầu, minh hoạ bằng đường D1 và đồng thời, đường 
cung cũng dịch chuyển ra ngoài do cải tiến kỹ thuật và các nền kinh tế quy mô công nghiệp. 

Bảng 5.1 tạo ra một bức tranh về sự biến đổi của đồng và dầu. Trong suốt nửa sau thế kỷ XX, 
sản lượng đồng và dầu của thế giới đã tăng gấp nhiều lần. Vì thế mà có được dự trữ thế giới. Có 
thể tiếp tục sản xuất thêm ở mức hiện tại (tỷ lệ R/P) trong 50 và 36 năm tương ứng với đồng và 
dầu. Trong khi đó, các nguồn tài nguyên mới sẽ được phát hiện. Lưu ý rằng lượng dự trữ hiện tại 
phụ thuộc vào giá hiện hành. Nếu giá tăng, nhu cầu tìm kiếm tài nguyên, kể cả ít có sẵn sẽ xảy ra. 
Giá đồng theo bảng 5.1 đã giảm trong khi giá dầu đã tăng gấp đôi kể từ năm 1950. Nhóm OPEC 
sẽ được giải thích và bàn luận thêm ở chương kế tiếp. 

Bảng 5.1. Chỉ số đồng và dầu, 1950 - 2000 

 1950 1970 1990 2000 

Đồng     
Sản lượng thế giới (triệu tấn) 2,53 6,34 9,02 12,90 
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Gốc dự trữ thế giới (triệu tấn) 210 390 560 650 
Tỷ lệ R/P 83 62 62 50 
Giá ($/tấn) 493 1.415 2.661 1.810 
Giá chỉ số 3.024 5.637 2.661 1.676 
Dầu     
Sản lượng thế giới (triệu tấn) 540 2.355 3.164 3.850 
Gốc dự trữ thế giới (triệu tấn) 13.400 85.000 137.000 140.000 
Tỷ lệ R/P 25 36 43 36 
Giá (USD/bbl) 2,0 2,1 22 28 
Giá chỉ số 12,27 8,37 22 25,93 
Chỉ số lạm phát quốc tế 
Tính theo đôla Mỹ, 1990 = 100 
(Ngân hàng Thế giới) 

16,3 25,1 100 108 

Nguồn: M. Radelzki, Trung tâm Kinh doanh và Nghiên cứu Chính sách, Stockholm. 

Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Mặc dù không phải là tuyệt đối nhưng sẽ có hạn chế đối 
với việc khai thác đồng và dầu trong tương lai. Dầu trong đất sẽ ít hơn nhưng vẫn có một lượng 
dự trữ có thể tìm kiếm và khai thác dù chi phí khá tốn kém. Khi tài nguyên càng khan hiếm, giá 
sẽ càng tăng lên và việc khai thác sẽ tăng, nhưng việc tìm kiếm các lựa chọn thay thế, ví dụ, tái 
chế, năng lượng mặt trời, gió và điện hạt nhân cũng sẽ tăng. Thực tế, sự tìm kiếm và đầu tư hiện 
tại vào những lựa chọn “xanh” có thể được xem như là một dấu hiệu của sự tin tưởng chắc chắn 
rằng trong tương lai giá dầu và năng lượng khác sẽ tăng. Dầu để sưởi ấm nhà và chạy xe hơi có 
thể trở thành lỗi thời rất lâu trước khi chi phí khai thác trở nên rất tốn kém. Than đá là một ví dụ 
của tài nguyên trở nên lỗi thời rất lâu trước khi suy giảm (xem đoạn trích ở phần đầu chương). 

Thực tế là sự khan hiếm tài nguyên không thể tái tạo như khoáng sản và nhiên liệu hoá thạch 
không phải là vấn đề và không nên nhầm lẫn với các vấn đề ô nhiễm liên quan đến sản xuất và sử 
dụng dầu và kim loại độc hại. Một vấn đề đối với quặng tinh khiết là ô nhiễm môi trường xung 
quanh và không cần phải nói, việc đốt nhiên liệu hoá thạch gây ô nhiễm rất cao. 

Trong thực tế, vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên có thể cạn kiệt thường xuất hiện 
khi đầy đủ hơn là khi thiếu, ví dụ như dầu thô. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này từ thử nghiệm 
sau đây: giả sử rằng tất cả các dự trữ tài nguyên thiên nhiên và năng lượng qua một đêm bị giảm 
đi một nửa. Các mức giá những ngày sau đó sẽ tăng, vận tải sẽ giảm, tăng trưởng sẽ chấm dứt và 
con người sẽ trở nên nghèo đi và tiêu thụ ít hơn. Vì thế hiệu ứng nhà kính và tắc nghẽn giao thông 
sẽ mất đi. Nói cách khác, tài nguyên thiên nhiên ít có thể giúp cải thiện môi trường. Tương tự, vấn 
đề điện hạt nhân không phải là thiếu Urani mà là ô nhiễm và tai nạn tiềm ẩn. 

Tuy nhiên, chính sách môi trường chung ở nhiều quốc gia lại nhằm vào giảm sử dụng 
nguyên vật liệu thô và năng lượng. Song, hiệu ứng nhà kính, tắc nghẽn giao thông và những 
bãi rác khổng lồ xuất hiện không phải là do nguồn tài nguyên khan hiếm. Trái lại, nguyên 
nhân dẫn tới những vấn đề này lại nằm trong chính nguồn năng lượng và nguyên vật liệu thô 
rẻ và dễ dàng khai thác, nhưng lại gây ô nhiễm này. Do đó, vấn đề là kiểm soát ô nhiễm, chứ 
không phải là khai thác nguồn tài nguyên. Việc sử dụng các phương pháp rất chung chung 
nhằm giảm sử dụng các nguồn tài nguyên sơ khai, chẳng hạn như tái chế được trợ cấp hay 
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năng lượng chịu thuế, là rất tốn kém và là công cụ sơ sài cho bảo vệ môi trường sẽ được trình 
bày trong một số trường hợp dưới đây. 

8. Thặng dư người tiêu dùng và thặng dư nhà sản xuất 

Khi đạt tới trạng thái cân bằng thị trường giá cả và số lượng được thị trường thiết lập, có 
thể biểu thị được thặng dư của người tiêu dùng và nhà sản xuất đối với hàng hoá thị trường. 
“Thặng dư người tiêu dùng” là sự chênh lệch luỹ kế giữa giá thị trường và giá cao nhất mà 
người tiêu dùng riêng lẻ sẽ chấp nhận trả để mua sản phẩm. Ví dụ, nếu một người tiêu dùng sẵn 
sàng trả tối đa 10, nhưng chỉ cần trả giá thị trường là 5, thặng dư tiêu dùng của cô sẽ là 5. Người 
tiêu dùng sẵn sàng trả tối đa 7 (6), tương tự sẽ có thặng dư là 2 (1). Người tiêu dùng sẵn sàng trả 
tối đa 5 thì sẽ không có thặng dư. Tổng thặng dư người tiêu dùng là tổng tất cả các thặng dư 
riêng lẻ, tức là 5 + 2 + 1 + 0 = 8. 

Như đã nói ở trên, đường cầu có thể được hiểu là sự sẵn sàng trả (WTP) của người mua. 
Trong Hình 5.5, người mua được xếp thứ tự từ trái sang phải, với gốc là sự sẵn sàng trả nhiều. 
Tương tự, trong Hình 5.5(a), chúng ta đã xếp thứ tự người mua trong ví dụ trên theo WTP của họ. 
WTP tổng bằng tổng diện tích các hình chữ nhật. Tổng thặng dư người tiêu dùng, 8, bằng diện 
tích các hình chữ nhật phía trên giá cả 5 phần được bôi màu trong hình 5.5(a). 
(a) Xếp loại 4 người tiêu dùng theo WTP 

 

(b) Xếp loại nhiều người tiêu dùng theo WTP 

 
Hình 5.5. Xếp loại người tiêu dùng theo WTP 

Trong Hình 5.5(a), số lượng bán ra bằng 3 hoặc 4. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ tới một 
con số lớn hơn, ví dụ 400, xếp thứ tự tất cả các hàng hoá theo WTP của người mua và vẽ một 
đường cầu liên tục như đường D trong Hình 5.5(b). Toàn bộ diện tích phía dưới đường cầu thể 
hiện tổng WTP khi 400 được bán hết, trong khi khu vực màu phía trên giá 5 thể hiện tổng thặng 
dư của người tiêu dùng. Tương tự, “thặng dư nhà sản xuất” là sự chênh lệch luỹ kế giữa giá cân 
bằng và giá tối thiểu mà nhà sản xuất sẽ chấp nhận cho hàng hoá. Ví dụ, nếu một nhà sản xuất sẵn 
sàng bán một sản phẩm lấy 2 nhưng lại nhận được giá thị trường là 5, ông ta sẽ có một thặng dư là 
3. Nhà sản xuất sẵn sàng bán lấy 3 sẽ có một thặng dư là 2, v.v. Như trường hợp thặng dư người 
tiêu dùng, thặng dư nhà sản xuất là tổng tất cả các thặng dư riêng lẻ của người bán. 

Trong Hình 5.6, thặng dư người tiêu dùng được minh hoạ bằng hình tam giác màu xám 
sẫm và thặng dư nhà sản xuất được minh hoạ bằng hình tam giác màu xám nhạt. 
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Hình 5.6. Thặng dư người tiêu dùng và thặng dư nhà sản xuất 

9. Nghịch lý về giá trị 

Vào thế kỷ XVIII, Adam Smith đã xem xét hệ thống “nghịch lý giá trị” cổ điển: ví dụ, làm 
thế nào để nước, một thứ rất thiết yếu cho cuộc sống con người, có giá trị ít hơn một viên kim 
cương gần như vô dụng? Vì chúng ta sẽ chết nếu không có nước, nhu cầu về nước phải là rất cao; 
có nghĩa là, lẽ ra chúng ta cần phải sẵn sàng trả một số tiền gần như vô hạn cho nước. Tuy nhiên, 
trong hầu hết các tình huống, không có ai trả nhiều tiền cho một ly nước. 

Khi hiểu được sự khác nhau giữa bản chất tổng gộp và cận biên của giá trị kinh tế thì đã có 
một câu trả lời đơn giản cho nghịch lý này. Khoảng một trăm năm sau khi Adam Smith đặt ra câu 
hỏi, câu trả lời này đã được hệ thống một cách độc lập bởi 3 nhà kinh tế học: William Stanley 
Jevons, Carl Menger và Leon Walras. Họ đã chứng minh rằng giá được xác định bởi sự sẵn sàng 
mua và bán cận biên, chứ không phải là bởi sự sẵn sàng tổng gộp. 

  
Hình 5.7. Nghịch lý giá trị 

Sự sẵn sàng trả tổng gộp cho nước là rất cao. Trong Hình 5.7, sự sẵn sàng trả tổng gộp cho 
nước được biểu diễn bởi diện tích phía dưới đường DW phía bên trái của số lượng thị trường, qW. 
Thặng dư người tiêu dùng bằng với diện tích phía dưới Dw và phía trên giá, pW. Đường cầu mở 
hướng lên trên về phía trái chỉ ra rằng giá trị của một lượng nhỏ nước (có nhu cầu cao) là rất lớn 
và không thể đo được. Với trường hợp kim cương, tổng thặng dư người tiêu dùng được biểu diễn 
bởi diện tích bên dưới DD và phía trên đường giá, pD. Tổng giá trị của kim cương chắc chắn là 
thấp hơn so với tổng giá trị của nước, mặc dù chúng ta không thể đo được nó. 
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Ở các số lượng phía bên trái số lượng cân bằng qW và qD, người mua sẵn sàng trả nhiều hơn 
số tiền mà nhà cung cấp yêu cầu. Giá cả, do đó, sẽ có xu hướng tăng cho đến khi đạt đến điểm cân 
bằng. Giá cân bằng được xác định bởi sự sẵn sàng mua và bán thêm một đơn vị. Vì vậy, giá này 
chính là chi phí cơ hội. Nước có thể được cung cấp với giá rất rẻ, mặc dù nhu cầu thì lớn. Do đó, 
chi phí cơ hội, hay giá pW cho một đơn vị bổ sung ở trạng thái cân bằng sẽ thấp. Mặt khác, kim 
cương rất hiếm và sản xuất tốn kém. Vì thế giá pD ở trạng thái cân bằng sẽ cao, mặc dù tổng tiện 
ích là nhỏ. Nói cách khác, chi phí cơ hội trong trường hợp của kim cương cao hơn là trong trường 
hợp của nước. 

Ý nghĩa của chi phí và lợi ích cận biên có tính quyết định trong kinh tế học. Yếu tố quyết định 
một vấn đề là chi phí cơ hội, có nghĩa là, phải từ bỏ những gì cho sự lựa chọn cụ thể. Nếu một công 
ty phải quyết định đầu tư với chi phí X và lợi ích kỳ vọng Y thì lợi nhuận kỳ vọng Y - X. Có đầu tư, 
công ty này có thể cân nhắc việc bán thêm một đơn vị hàng hoá sản xuất được. Chi phí cận biên, tức 
chi phí cơ hội, là chi phí sản xuất ra đơn vị bổ sung này. Vì vậy, chi phí đầu tư X, là chi phí “chìm” 
không tính trong quyết định các thay đổi cận biên trong sản xuất. Điều quan trọng là liệu giá của 
hàng hoá cuối cùng có vượt mức chi phí cận biên để sản xuất ra nó. 

Trong chính trị học, các giá trị tổng và biên thường bị trộn lẫn hoặc hiểu sai. Ví dụ, người ta 
thường lập luận rằng những thứ cần thiết, tức hàng hoá như nước với tổng giá trị rất lớn hoặc vô 
hạn, không cần phải phân bổ qua thị trường. Thay vì tính giá bằng chi phí cơ hội, nên phân phối 
nước bằng một cách thức thông qua hệ thống chính trị, thường có nghĩa là nên bán nước với giá 
được trợ cấp. Nếu vậy, nó phải được tài trợ một cách công khai, có thể là bằng thuế. Một vấn đề ở 
đây là có rất nhiều thứ cần thiết: lương thực, nhà ở, y tế, trường học, giao thông, nước, v.v... Ngân 
sách công cộng là có hạn và khả năng công khai cung cấp các nhu yếu cũng vậy. 

Vì một vài lý do chính trị nào đó, nước có thể sẽ được bán với giá thấp hơn chi phí cơ hội, 
điều này sẽ gây ra tổn thất xã hội. Sự tổn thất giá quy định được minh hoạ trong Hình 5.8. 

 
Hình 5.8. Giá tối đa 

Hình 5.8 minh hoạ một thị trường, ví dụ, nước nơi mà giá được ấn định ở một mức tối đa pm. 
Ở mức giá này, số lượng được cung cấp là qm, trong khi số lượng yêu cầu là qd. Khoảng chênh 
lệch qd - qm cho biết sự thiếu hụt ở mức giá quy định. Việc bãi bỏ quy định sẽ làm giá tăng đến giá 
cân bằng, pe, và do đó làm tăng cung và giảm cầu để loại bỏ được sự thiếu hụt. Tại qe, cầu bằng 
cung. Lưu ý rằng người tiêu dùng cận biên sẵn sàng trả px tại mức giá tối đa pm. Do đó có một 
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thặng dư người tiêu dùng cận biên px - pm cho thêm một đơn vị nước. Ở mức giá và số lượng cân 
bằng, thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất đều tăng lên tới một tổng bằng phần tam giác màu 
sẫm trong Hình 5.8. Như vậy, nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng, đều có lợi hơn khi quy định 
về giá cả bị bãi bỏ. 

Do dư thừa cầu ở mức giá tối đa nên không phải tất cả đều thoả mãn. Do đó, có thể áp dụng 
hạn ngạch. Nếu ở mức giá pm, sản phẩm nhiều hơn lượng qm được cấp phép thì phải trợ cấp sản 
xuất. Lý do của việc các quy định về giá vẫn có thể là sự vận động hành lang mạnh mẽ trong cộng 
đồng những người nhận được hạn ngạch nước là vì nước có thể sử dụng được định giá trên thị 
trường, mặc dù người dùng không sẵn sàng trả cho các chi phí cơ hội, có nghĩa là, giá trị cho 
người tiêu dùng cận biên khác px. Trong trường hợp này, chúng ta lại bàn về việc sử dụng nước 
kém hiệu quả. Người chịu thiệt có thể là người nộp thuế, người mới nhập cư và các nhóm khác có 
vai trò chính trị kém không được dùng nước. 

10. Kết luận 

Một vấn đề quan trọng đầu tiên được phân tích trong chương này là trao đổi mang lại lợi ích 
cho cả hai bên. Lợi ích của hàng đổi hàng, cũng như thương mại tại các thị trường, liên quan chặt 
chẽ đến việc tạo ra một thặng dư của hàng hoá cụ thể và sự thiếu hụt của một hàng hoá khác. 

HỘP 5.3. SỰ SẴN SÀNG TRẢ CHO NƯỚC 

Quy định giá không hiệu quả xảy ra rất phổ biến đối với nhiều mặt hàng tối quan trọng đối 
với môi trường, chẳng hạn như nước và năng lượng. Mặt khác, có nhiều trường hợp lại 
phải tìm kiếm tính hiệu quả. Ví dụ, nghiên cứu của Ấn Độ chỉ ra rằng công dân nước này 
sẵn sàng trả cho một nguồn cung cấp nước đầy đủ và an toàn. Người tiêu dùng chấp nhận 
một mức thuế được xác định dựa trên chi phí thực tế nếu việc tăng thuế vẫn đảm bảo 
được mức dịch vụ yêu cầu. Một nghiên cứu thực hiện tại Dehradun năm 1996 cho thấy 
rằng 80% hộ gia đình sẵn sàng trả nhiều hơn mức thuế hiện hành để cải thiện cung cấp 
nước. Tuy nhiên, Chính phủ dường như không muốn làm điều này. Các nhà hoạch định 
chính sách e ngại rằng “người dân” sẽ không muốn trả tiền và điều này có thể dẫn đến 
doanh thu thấp, chi phí cao và các dịch vụ không đạt yêu cầu. 

Nguồn: http://www.wsp.org/pdfs/sa_willing.pdf  

Cũng phải lưu ý rằng nước được quy định bằng hạn ngạch, ví dụ bằng sự phân phối 
(công bằng) các quyền về nước, có thể được giao dịch một cách hiệu quả giao dịch trên 
thị trường. Nếu giấy phép sử dụng nước là có giá trị bởi một chủ sở hữu cụ thể ít hơn bởi 
thị trường, người sử dụng có thể sẽ bán quyền đó đi. Bằng cách đó, nước được tiêu thụ 
bởi bên định giá nó nhiều nhất. Đầu tư được thực hiện khi có lợi nhuận. Ở Chi-lê, nguyên 
tắc này đã được thực thi trong hơn 15 năm. 

Lưu vực Limari là nơi mà thị trường nước được xem là hoạt động hiệu quả. Điều quan 
trọng cho chức năng của thị trường nước là có chi phí giao dịch thấp và luật nước được 
diễn giải một cách nhất quán. Ở Limari có doanh thu ngắn hạn những lượng nước nhất 
định, cho thuê hằng năm và bán quyền vĩnh viễn. Giá phản ánh cả sự khan hiếm tạm thời 
(theo mùa) cũng như khan hiếm dài hạn. 

Nguồn: http://www.worldbank.org/html/fpd/water/topics/economics.html 

Đường cầu cho biết số lượng sẽ được bán ở các mức giá khác nhau. Nó cũng cho biết sự sẵn 
sàng trả cho hàng hoá. Nếu giá giảm, số lượng được yêu cầu sẽ tăng. Giá càng cao, người bán 
càng cung cấp nhiều hàng hoá. Nói cách khác, đường cung thường là đường dốc lên. Một đường 

http://www.wsp.org/pdfs/sa_willing.pdf
http://www.worldbank.org/html/fpd/water/topics/economics.html
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cung ngang có nghĩa là giá không phụ thuộc vào số lượng cung cấp trên thị trường. Mặt khác, 
một đường cung dọc chỉ ra rằng một số lượng được bán không phụ thuộc vào giá cả. 

Một thị trường cạnh tranh được đặc trưng bởi một số lượng lớn người mua và người bán. 
Người mua là “người lập giá”, nghĩa là, không ai có thể gây ảnh hưởng đến giá cả. Điểm mà tại đó 
cung và cầu bằng nhau được gọi là trạng thái cân bằng thị trường. Nếu giá được đặt thấp hơn giá cân 
bằng, cầu sẽ tăng và cung sẽ giảm, gây thiếu hụt. Giá mà ở đó cung và cầu bằng nhau là chi phí cơ 
hội, tức là, phải từ bỏ một lượng hàng hoá bao nhiêu để nhận được một đơn vị hàng hoá khác (tiền). 

Lý thuyết giá này được áp dụng cho thị trường các nguồn tài nguyên không tái tạo. Một vấn 
đề trong chính sách môi trường là liệu trong tương lai, tài nguyên thiên nhiên như kim loại và dầu 
có cạn kiệt hay không. Tuy vậy, các nhà kinh tế thường không lo ngại về điều này. Lý do là khi sự 
khan hiếm tăng, giá cũng sẽ tăng. Những doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận sẽ tìm kiếm những 
giếng dầu và mỏ quặng mới, cũng như tìm cách thay thế, kể cả tái chế, như họ đã từng làm từ 
trước đến nay. Các nguồn tài nguyên không bao giờ mất hẳn, sẽ luôn có dự trữ mặc dù khai thác 
được phải rất tốn kém. Quả thực, thiếu không phải là vấn đề môi trường - một sự suy giảm tất cả 
các dự trữ tài nguyên thiên nhiên và năng lượng sẽ dẫn đến tăng giá, giảm vận tải; điều này có lợi 
cho môi trường. Vấn đề là ô nhiễm khi sử dụng các nguồn tài nguyên phong phú này. Do đó, một 
chính sách môi trường chung là khuyến khích giảm khai thác quặng mới và nhiên liệu hoá thạch 
có thể chỉ là công cụ thô sơ trong bảo vệ môi trường. Phần sau của cuốn sách sẽ đề xuất thêm một 
số công cụ cụ thể nữa mà theo chúng tôi có thể cải thiện môi trường cũng như nền kinh tế. 

Cuối cùng, chúng ta phân tích một cách ngắn gọn vấn đề về nước. Khan hiếm nước ngọt là 
một vấn đề nghiêm trọng ở các khu vực lớn trên thế giới. Chúng ta không thể sống mà không có 
nước. Nói cách khác, tổng sẵn sàng trả cho một thứ cần thiết như nước là vô cùng lớn. Điều này 
có thể giải thích tại sao cung thường là một vấn đề chính trị, do chính quyền công quản lý chứ 
không phải do thị trường quản lý. Tuy nhiên, hạn ngạch và giá quản lý có thể dẫn đến việc sử 
dụng kém hiệu quả nguồn tài nguyên khan hiếm này. 

Chú ý: 

1.  Chúng tôi bỏ qua một thực tế là về lâu dài, có thể hết cá, như đã giải thích trong 
Chương 4. 

2.  Lưu ý rằng đó là chính sách của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu khí (OPEC) nhằm kiểm soát việc cung cấp 
và do đó, tạo ra sự khan hiếm giả tạo để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, chính sách này về lâu dài có thể gây ra 
tác động xấu vì giá dầu cao sẽ kích thích nghiên cứu nguồn năng lượng thay thế. Chúng ta sẽ trở lại vai trò 
của OPEC ở Hộp 6.1. 

 

 

 



 69 
 

6. THẤT BẠI THỊ TRƯỜNG 

 

1. Giới thiệu 

Giá nước, kim cương và tất cả các hàng hoá và dịch vụ khác phối hợp tạo nên một nền kinh tế 
thị trường rất phức tạp. Điều này có thể do giá cả phản ánh chi phí cơ hội - bị giới hạn bởi giá cả và 
thu nhập, tạo ra sự lựa chọn bán hàng và mua hàng. Các công ty cung cấp hàng hoá và dịch vụ trong 
phạm vi mà họ có thể có lợi, nghĩa là, cho đến khi có thể có được một kết quả tốt hơn từ sản xuất 
thay thế. Cũng theo cách đó, người tiêu dùng mua trong phạm vi mà họ có thể hài lòng hơn. 

Giá của một hàng hoá bao gồm chi phí đền bù cho các nhà cung cấp, nhà sản xuất và đại lý 
theo chiều dọc tham gia. Ví dụ, giá của một chiếc tách gốm - một trong nhiều sản phẩm được sản 
xuất và phân phối thông qua thị trường – bao gồm chi phí đền bù cho người đào đất sét, tạo hình, 
cho vào lò nung, đốt, cấp năng lượng, vận chuyển sản phẩm cuối cùng và bán nó. Trên thực tế, 
hàng hoá và dịch vụ được sản xuất, phân phối, sử dụng và trả tiền theo thực tiễn mà không cần 
kiểm soát công khai hay lập kế hoạch. Khả năng của thị trường và hệ thống giá cả giải quyết vấn 
đề phối hợp phức tạp này với nhiều nhà sản xuất, người tiêu dùng và hàng hoá mà không có sự 
phối hợp của tất cả các cá thể, tự định hướng là một hiện tượng được gọi là “bàn tay vô hình”.  

Tuy nhiên, thị trường không hoàn hảo và giá cả có thể gây sai lệch, có thể gây ra “thất bại thị 
trường”. Chi phí giao dịch cản trở các thành viên thực hiện hợp đồng và vì thế cản trở điều tiết tất cả 
các hoạt động theo cách cùng có lợi. Điều này sẽ được thảo luận trong Mục 2, đối phó với các 
Ngoại ứng. Mục 3 trình bày sự thất bại của thị trường độc quyền, còn Mục 4 sẽ bàn về gánh nặng 
thuế. Trong Mục 5, chúng ta sẽ áp dụng lý thuyết giá cả và phân tích thất bại thị trường vào chính 
sách môi trường, với mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc tái chế. Mục 6 là phần kết luận. 

2. Ngoại ứng 

Thương mại diễn ra khi các bên tin rằng họ sẽ có được một lợi ích từ thương mại - người bán 
và người mua thường không dễ dàng từ bỏ một cái gì mà không được đền bù về hàng hoá khác 
hoặc tiền. Vì vậy, thương mại có thể được giả định là cùng có lợi, ít nhất là vào thời điểm các bên 
đều đồng ý. Điều này cũng đúng khi có nhiều người tham gia vào trao đổi thị trường. Các mức giá 
cung cấp thông tin về chi phí cơ hội, trong đó bao gồm chi phí đền bù cho tất cả các bên tham gia. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của bàn tay vô hình dựa trên một giả định chủ chốt - đó là tất cả 
những gì chịu ảnh hưởng bởi thương mại đều được tính toán trong thương mại và phải chấp nhận 
các điều khoản. Nói cách khác, để phản ánh chi phí cơ hội và phối hợp hành vi của mọi người 
mua và người bán, giá cả phải bao gồm chi phí đền bù cho tất cả các bên bị ảnh hưởng. Nếu 
không sẽ có một sự dở dang - một “ngoại ứng” - trong nền kinh tế. 

Ngoại ứng có thể tích cực hoặc tiêu cực. Ngoại ứng tích cực (hay “tính chất bên ngoài”) 
được ưu tiên áp dụng khi lợi ích không cần được cân nhắc trong định giá hàng hoá hoặc dịch vụ. 
Việc đầu tư, nghiên cứu và kiến thức về ngoại ứng tích cực có thể giúp ích rất nhiều trong xã hội. 
Trong các hoạt động tìm kiếm thông tin có sự đầu tư không hiệu quả, những người hưởng lợi từ 
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thông tin mới không phải trả tiền cho thông tin đó. Do đó, sự đầu tư này có thể là mối quan tâm 
chung nhằm hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm thông tin, ví dụ thông qua tài trợ nghiên cứu công khai 
hoặc của bằng luật sáng chế để bảo vệ những phát hiện mới. 

Nhạc hay hoặc hoa đẹp trong vườn có thể đem lại niềm vui cho hàng xóm mà không được trả 
tiền. Do đó cũng có thể có sự đầu tư không hiệu quả vào âm nhạc hoặc làm vườn. Tuy nhiên, cần 
lưu ý rằng mặc dù không có chi phí đền bù rõ ràng cho nỗ lực làm vườn, vẫn có thể có một giao 
kèo tiềm ẩn bao gồm hình thức đền bù nào đó, hoặc một sự cam kết ngầm rằng tất cả các chủ nhà 
sẽ duy trì các khu vườn của họ để làm cộng đồng hài lòng. 

“Ngoại ứng tiêu cực” chiếm ưu thế khi ai đó gây tác hại mà không cân nhắc tới hậu quả cho 
người khác. Âm nhạc có thể làm phiền hoặc mang lại sự thích thú cho hàng xóm. Tuy nhiên, nếu 
tiếng ồn có thể được chấp nhận do một số sự quy ước ngầm (có thể chấp nhận nghe nhạc cho đến 
11 giờ tối), nó là một phần tích hợp của đời sống xã hội và kinh tế và do đó không có tác động 
bên ngoài tiêu cực. 

Ngoại ứng khiến các nhà ra quyết định trong nền kinh tế bị nhầm lẫn vì giá cả không phản 
ánh đầy đủ chi phí cơ hội. Ví dụ, giả thiết rằng giá của một chiếc tách nhựa thấp hơn chi phí sản 
xuất đầy đủ vì có người trong dây chuyền sản xuất đã gây ra thiệt hại mà không phải trả tiền bồi 
thường. Vì vậy, giá không phản ánh chi phí cơ hội trong việc sử dụng cái tách. Giá thấp sẽ tạo ra 
sự tiêu thụ tách nhựa nhiều hơn và tách gốm ít hơn so với lượng mà người tiêu dùng sẽ mua ở 
mức giá chi phí cơ hội.                        

Ở một mức giá cao hơn chi phí cơ hội, một hàng hoá, tương ứng, có thể được tiêu thụ quá ít, 
có nghĩa là thặng dư của người tiêu dùng hoặc nhà sản xuất có thể sẽ mất. Lý do cho mức giá cao 
có thể là khi đặt giá, không xem xét tới một số tác động tích cực bên ngoài. Ví dụ, công nghệ sản 
xuất cao, nói chung có thể nâng cao trình độ kiến thức, mà thuận lợi là ngoài kinh doanh còn sản 
xuất ra kiến thức. Nếu không trợ cấp doanh nghiệp, không điều chỉnh các quyết định sản xuất theo 
những ngoại ứng tích cực thì hàng hoá sản xuất được sẽ trở nên khá đắt đỏ. Giá cao sẽ hạn chế 
những tác động tích cực là mang lại kiến thức, bởi vì giá không phản ánh giá trị của hàng hoá có 
liên quan tới các hàng hoá khác được định đúng giá. 

Các cá nhân và các doanh nghiệp gây ra những tác động tiêu cực bên ngoài theo nhiều cách 
khác nhau. Một minh hoạ là trường hợp ùn tắc giao thông, Bảng 3.1, nơi mà các tài xế riêng lẻ 
làm tăng thời gian đi lại của tất cả mọi người trên đường. Nói cách khác, những tay lái tự do gây 
ra các vấn đề ngoại ứng. Tương tự, có thể xử lý những thảm kịch chung như một vấn đề ngoại 
ứng. Ở đây, các thành viên trong một ngành công nghiệp, ví dụ như nghề cá, làm hại nhau theo 
một cách mà có thể gây ra sự cạn kiệt. 

HỘP 6.1. NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN 

Pháp luật bảo vệ một ngành công nghiệp nhất định có thể dẫn đến giá cả của một sản 
phẩm có hại tương đối thấp. Mức giá thấp này sẽ dẫn đến một nhu cầu quá cao và vì thế 
tạo ra một nguồn cung cấp lớn loại sản phẩm có hại này. Có thể tìm thấy một ví dụ trong 
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lĩnh vực luật tai nạn, nơi mà người điều khiển nhà máy điện hạt nhân được bảo vệ thông 
qua khuôn khổ tài chính khống chế anh ta công bố rộng rãi trách nhiệm của mình. Ở một 
số chế độ, giới hạn được đặt ở một mức thấp hơn nhiều so với tổn thất của một vụ tai 
nạn hạt nhân trung bình. Trong trường hợp đó, không chỉ có quyền của nạn nhân được 
bồi thường bị hạn chế nghiêm trọng mà còn sẽ không có một sự xác định chi phí đầy đủ 
nào do nguy cơ hạt nhân. Thật vậy, nếu nhà lập pháp giới hạn bồi thường cho nạn nhân, 
giá năng lượng điện hạt nhân sẽ không phản ánh các chi phí xã hội thực sự của năng 
lượng hạt nhân, sẽ dẫn đến một sự tiêu dùng quá mức nguồn năng lượng này. Vấn đề 
này cũng đã được nêu ra tại Hà Lan trong cuộc tranh luận nghị viện trước sự thay đổi 
của quy chế trách nhiệm pháp lý về hạt nhân. Số tiền bảo lãnh do Nhà nước Hà Lan 
cung cấp đã tăng lên đến con số ngoại lệ 5 triệu Gu-đơn Hà Lan. Trong pháp chế có đề 
cập rằng Bộ Tài chính sẽ phải tính phí giấy phép của một nhà máy điện hạt nhân cho bảo 
lãnh này. Nếu không phải trường hợp này, năng lượng hạt nhân sẽ vẫn còn quá rẻ vì giá 
năng lượng không phản ánh chi phí thực của rủi ro hạt nhân. 

Nguồn: Dựa theo Tài liệu Nghị viện của Phiên họp Đại diện lần thứ 2,  
23/4/1991, 72-4054. Xem thêm Faure (1995b). 

Ô nhiễm là một loại khác của ngoại ứng. Tuy nhiên, các hoạt động có thể có lợi cho xã hội 
vẫn có thể gây ra tác dụng phụ tiêu cực cho các bên thứ ba. Những tác động này ở bên ngoài đối 
với ngành công nghiệp vì các công ty có cam kết về mức ô nhiễm không bị ảnh hưởng. 

Điểm khởi đầu của phân tích kinh tế truyền thống đối với ô nhiễm môi trường là một người 
ra quyết định sẽ không tính đến một ngoại ứng khi ra quyết định. Một phần lớn về kinh tế môi 
trường được nối liền với câu hỏi có thể tiếp thu các tác động tiêu cực bên ngoài như thế nào trong 
các quyết định kinh tế. Ví dụ về các biện pháp đó là quy định hợp pháp về quyền sở hữu được 
thảo luận trong Chương 4 và phí ô nhiễm được thảo luận trong Chương 13. 

3. Độc quyền 

Trong lý thuyết giá, ngoại ứng được coi là “sự không hoàn hảo” so với nền kinh tế cạnh tranh 
hoàn hảo mà giá cả phản ánh được chi phí cơ hội. Một sự không hoàn hảo nữa, hay nguyên nhân 
giá khác với chi phí cơ hội, là sự độc quyền. Tác động nhiễu lên nền kinh tế là do một mức giá 
độc quyền cao trên cả chi phí cơ hội. Hơn nữa, giá cao sẽ phân phối lại sự giàu có theo hướng có 
lợi cho các nhà độc quyền. 

Trong một thị trường độc quyền chỉ có một người bán, hoặc trong trường hợp có một hiệp 
hội người bán phối hợp hoạt động chung. Có 3 cách khiến cho một sự độc quyền hoặc một hiệp 
hội có thể tồn tại: thứ nhất là trên thị trường chỉ có chỗ cho một doanh nghiệp; thứ hai là nhà độc 
quyền có một số kỹ năng mà người khác không thể sao chép được, ví dụ như một nghệ sĩ có thể 
sáng tác ra một tác phẩm độc nhất; thứ ba là người bán trong một thị trường tham gia vào hiệp hội 
để giảm cung và do đó, tăng giá và lợi nhuận. Hiệp hội có thể được thành lập bởi chính các doanh 
nghiệp hoặc do sự hạn chế việc gia nhập vào thị trường của chính quyền công. 

Trường hợp hiệp hội được minh hoạ trong Hình 6.1. Đường cầu hàng hoá (D), nghiêng 
xuống. Trong cạnh tranh, chúng ta giả thiết rằng có thể minh hoạ cung bằng một đường thẳng 
ngang (S), cho biết một số lượng vô hạn hàng hoá được chào bán ở một mức giá cho trước (pc). Ví 
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dụ, Hình 6.1 minh hoạ một thị trường nội địa cho nhập khẩu dầu. Dầu được mua lại bởi các nhà 
nhập khẩu độc lập từ một thị trường quốc tế ở mức giá nhất định (pc), cũng là chi phí cận biên (cơ 
hội) cho các nhà nhập khẩu. Trong cạnh tranh, các doanh nghiệp nhập khẩu độc lập sẽ bán ra một 
lượng cân bằng qc, với giá pc. 

 
Hình 6.1. Lợi nhuận của một nhà độc quyền hay hiệp hội 

Trong trường hợp có sự thông đồng, các doanh nghiệp cùng quyết định bán ra bao nhiêu. 
Đường cầu dốc xuống dưới, có nghĩa là chỉ được bán một số lượng nhỏ hơn qc gây ra giá cao hơn. 
Nếu xác định số lượng là qm, hiệp hội sẽ tối đa hoá lợi nhuận chung của các công ty thành viên. Ở 
đây, chi phí cận biên của việc nhập khẩu thêm một đơn vị dầu trên thị trường thế giới (pc), bằng 
với doanh thu cận biên (MR). Giá sẽ đạt pm. Lợi nhuận độc quyền sẽ là (pm - pc)qm. 

Nguyên nhân doanh thu cận biên của hiệp hội là nhỏ hơn giá phải chịu, pm, là khi doanh số bán 
hàng tăng, giá sẽ giảm xuống nên lợi nhuận từ hàng hoá bán ra trước đó sẽ thấp hơn. Do đó, số lượng 
do một hiệp hội bán sẽ ít hơn tổng số lượng lẽ ra bán được (qc) khi thị trường có sự cạnh tranh. 

Hình 6.1 chỉ ra rằng một lợi nhuận được tạo ra thông qua một hiệp hội. Tuy nhiên, luôn có 
một vấn đề giữa hiệp hội với nhau. Lý do là hiệp hội luôn phải đối mặt với vấn đề "tay lái tự do". 
Một công ty thành viên bất kỳ có thể phá vỡ thoả thuận và bán ra nhiều hơn, trên thị trường, điều 
này sẽ đẩy giá xuống đối với các thành viên khác. Nếu hiệp hội được nâng đỡ bởi chính bản thân 
ngành công nghiệp, một phần lợi nhuận có thể sẽ được dùng để nâng đỡ hiệp hội. Thật vậy, hiệp 
hội có thể sẵn sàng chi toàn bộ lợi nhuận để thành lập và tự bảo vệ mình. Tài nguyên có thể được 
dành cho cảnh sát hoặc để vận động hành lang Chính phủ nhằm bảo vệ sự độc quyền. Loại vận 
động hành lang này thường được gọi là tìm kiếm kẽ hở. Chúng ta sẽ trao đổi tiếp về hiện tượng 
này trong Chương 10, Mục 4-6. 

4. Thuế 

Trong khi phí bao gồm một khoản thanh toán cho hàng hoá, thuế không có bất kỳ sự thanh 
toán tương đương trực tiếp nào. Thuế là một sự chuyển giao bắt buộc của một thành viên. Có thể 
phân biệt giữa thuế và sự sung công là thuế tuân theo các nguyên tắc dự báo của quy định luật, ví 
dụ như hình thức thuế tài sản, thuế thu nhập hoặc thuế doanh thu. 

Thuế tài sản nghĩa là một phần của giá trị tài sản cá nhân được nộp cho Nhà nước. Nó cũng 
ám chỉ một cắt xén có hệ thống giá trị quyền sở hữu. Tương tự như vậy, thu nhập và thuế giá trị 
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gia tăng cũng kéo theo một phần giá trị mà nếu không sẽ rơi vào một trong những đối tác trong 
một giao dịch tự nguyện. 

HỘP 6.2. OPEC 

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu khí (OPEC) là một ví dụ về hiệp hội trên thế giới. Năm 
1973, các thành viên OPEC đã giới hạn sản lượng bằng cách thương thảo về hạn ngạch 
giữa chính họ. Mặc dù OPEC chỉ chiếm khoảng 70% lượng dầu dự trữ thế giới, nhưng 
nó vẫn đóng vai trò gần như là độc quyền. Khi OPEC giảm sản lượng, giá tăng lên nhờ 
đó các thành viên và thậm chí không phải thành viên, thu được lợi nhuận khổng lồ. Sau 
một vài năm thành công, các vấn đề tiêu biểu của hiệp hội xuất hiện. Kết quả của mức 
giá cao là sự phát triển các nguồn cung cấp mới và nhu cầu giảm. Xe ô tô tiết kiệm nhiên 
liệu đã trở nên rất phổ biến và sự đổi mới công nghệ đã giảm việc sử dụng dầu trong 
nhiều ngành công nghiệp. Đỉnh điểm năm 1981 đã đạt giá 35$/thùng dầu. Mức sản xuất 
lúc này chỉ bằng một nửa công suất của OPEC. OPEC không thể duy trì mức thấp này và 
các nước thành viên tăng sản lượng. Năm 1986, giá giảm đến 11$, 12$/thùng, rất gần 
với giá cạnh tranh.1 Giá dầu đã tăng trở lại nhờ có thêm những giới hạn trong cung cấp. 

Nguồn: Lipsey và Courant (1996), trang 224-5 và 250-51. 

Thuế do đó ảnh hưởng không chỉ tới quyền sở hữu và phân phối tài sản trong xã hội mà còn 
tới cơ cấu khuyến khích. Nếu một phần lợi nhuận của hàng hoá được thu hay tiền lương bị rút ra 
thông qua thuế, động cơ để mua sẽ giống nhau như khi thuế chưa tồn tại. Thuế bóp méo nền kinh 
tế trong đó giá bao gồm thuế không phản ánh được chi phí cơ hội; do đó giá cho biết thông tin 
không chính xác. Hiện tượng này được đặt tên là “gánh nặng chịu thuế quá mức”. 

 
Hình 6.2. Hiệu ứng thu nhập của việc nâng cao nhiệm vụ hải quan 

Tuy nhiên, thuế là cần thiết để có nguồn tài chính cho các loại hàng hoá công như quốc 
phòng, hạ tầng cơ sở, trường học, công viên quốc gia và hệ thống công lý công cộng (bao gồm cả 
việc bảo vệ quyền sở hữu). Thuế cũng được sử dụng cho tái phân phối thu nhập. Người ta quan 
tâm nhiều đến chính trị với khía cạnh phân phối của cải. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhà 
nước định hướng phúc lợi xã hội. Ví dụ, ở Thuỵ Điển, chi tiêu công cộng chiếm hơn 60% tổng 
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sản phẩm quốc nội. Thuế chủ yếu đánh vào thu nhập, tài sản và bán hàng (giá trị gia tăng). Một 
nửa số tiền thu được lại được chi dùng cho các dịch vụ công như y tế, tiện ích, trường học, cảnh 
sát và quốc phòng. Nửa kia được chi dùng cho các hình thức khác để chuyển giao phân phối lại 
cho các hộ gia đình. 

Có thể minh hoạ tổng doanh thu từ thuế trong Hình 6.2, sử dụng ví dụ về thuế dầu nhập khẩu. 
Một lần nữa, cung là một đường thẳng ngang, như trong trường hợp nhập khẩu dầu trong ví dụ về 
độc quyền trong Hình 6.1. Trạng thái cân bằng ban đầu đạt tại pe, qe. Bây giờ, thuế hải quan, t1, 
được áp đặt vào dầu nhằm giảm mức độ sử dụng dầu và để có được doanh thu cho Nhà nước. Giá sẽ 
được tăng lên p1, lượng dầu nhập khẩu sẽ bị giảm xuống q1 và doanh thu cho Nhà nước sẽ là q1 x t1. 
Nếu giá trị thuế này được tăng lên t2, mức tiêu thụ dầu sẽ giảm xuống q2 và doanh thu thuế sẽ đạt q2 
x t2. Lưu ý rằng doanh thu thuế là gần giống như trước, mặc dù thuế hải quan đã tăng lên. Lý do là 
thuế gốc, tức là, lượng dầu nhập khẩu giảm vì giá người tiêu dùng trả cao. Thật vậy, doanh thu thuế 
biến đổi như trình bày ở phần dưới của biểu đồ 6.2 . Nếu mục tiêu của Nhà nước là nhằm đạt doanh 
thu thuế tối đa, giá trị thuế sẽ phải đặt ở mức tm. Hình 6.2 cho biết doanh thu của Chính phủ biến đổi 
như thế nào đối với các mức thuế hải quan khác nhau cho một loại hàng hoá cụ thể. 

Một hiện tượng chung là vấn đề về thuế gốc đang thu hẹp lại (nhiệm vụ hải quan là một hình 
thức thuế) với mức thuế suất tăng. Ví dụ, nếu thuế thu nhập tăng lên, thuế gốc (thu nhập chịu 
thuế) sẽ được giảm. Ở mức thuế suất cao, tăng mức thuế suất thực tế lại làm giảm tổng thu nhập 
bởi gốc giảm. Điều này đã được minh hoạ trên một đường cong tương tự, có tên là “Đường 
Laffer” (Hình 6.3). 

 
Hình 6.3. Hiệu ứng thu nhập của việc tăng thuế 

Nhiều người cho rằng có nhiều quốc gia theo định hướng phúc lợi đã đạt đến điểm mà tăng 
thuế sẽ làm giảm tổng doanh thu thuế. Gánh nặng thuế và xáo trộn chúng gây ra cho nền kinh tế 
đã làm việc tăng lãi suất trong chi tiêu công giảm. Dĩ nhiên, một tình thế tiến thoái lưỡng nan là 
ngân sách công nhỏ hơn sẽ làm giảm khả năng cho trợ cấp và đầu tư công cộng, kể cả những 
khía cạnh rất có nghĩa đối với môi trường. Nó cũng làm tăng lãi suất trong cổ phần hoá, bao 
gồm cả pháp luật bắt buộc ngành công nghiệp phải chịu trách nhiệm với các tác động môi 
trường. Thực tế, điều này có thể là lý do tại sao, rất nhiều chính quyền chấp nhận quy định trả 
tiền cho gây ô nhiễm và xử lý chất thải tư nhân. Nói cách khác, các mục tiêu về môi trường, ở 
một mức độ nào đó, có thể là một tấm phủ cho nhu cầu giảm chi tiêu công và tư nhân hoá hơn là 
do mối quan tâm về môi trường. 

HỘP 6.3. THUẾ XANH 

Doanh thu 
Nhà nước 

Tỷ lệ thuế, % 
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Gánh nặng thuế quá mức đã làm tăng sự quan tâm vào “thuế xanh”. Ý tưởng là để mở 
rộng thuế gốc bằng cách đánh thuế, ví dụ, thuế giao thông và năng lượng thay vì thuế 
thu nhập. Việc làm này có thể tạo ra lợi ích gấp đôi. Đó là: (i) một giảm gánh nặng thuế 
thu nhập cao, và (ii) giảm tổn hại đến môi trường. Doanh thu từ thuế của Nhà nước được 
cho là phải được duy trì bằng cách giảm thuế thu nhập được cân đối bằng thuế môi 
trường. Tuy nhiên, một vấn đề là thu nhập gốc để đánh thuế lại lớn hơn và ổn định hơn 
nhiều, ví dụ, giao thông hay năng lượng. Trong thực tế, tăng thuế giao thông không thể 
làm tăng doanh thu thuế. Từ quan điểm môi trường, nếu thuế bổ sung vào giao thông 
(xăng) là thành công, giảm giao thông một cách hiệu quả, nó lại có thể làm giảm doanh 
thu từ thuế xăng dầu. 

Nguồn: Paulus (1995). 

5. Tái chế 

Trong những năm 1970, một phê phán về xã hội công nghiệp đã trở nên có ảnh hưởng. Rác 
thải bị xem là thứ xấu xa và cần phải giảm thiểu. Hoặc, triệt để hơn, không nên có rác thải - tất cả 
các loại rác thải cần phải được xử lý đều rất có giá trị và do đó có thể tái sử dụng dưới hình thức 
nào đó. Người ta chỉ trích ngành công nghiệp vì cách tư duy “tuyến tính” của nó, nghĩa là bỏ qua 
dòng “lưu chuyển” các nguồn tài nguyên cần thiết cho một môi trường sinh thái bền vững. 

Hệ thống kinh tế “tuyến tính” được đặc trưng bởi một quá trình chiết xuất nguyên nhiên liệu 
thô, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và cuối cùng là sự tích luỹ chất thải. Người ta cho rằng các vấn 
đề môi trường có nguồn gốc từ cách sử dụng tuyến tính các nguồn tài nguyên và theo đó là lượng 
lớn chất thải. Trái lại, một xã hội (sinh thái) bền vững đòi hỏi khai thác ít hơn và tái sử dụng nhiều 
hơn nguyên, vật liệu. Hàng hoá phải được trả về cho hệ thống (sinh thái) bằng chu trình khép kín; 
xem Hình 6.4. 

 
Hình 6.4. Vòng đời của một sản phẩm 

Quan điểm sinh thái về sản xuất và chất thải cũng dẫn đến kết quả là ưu tiên xử lý chất thải, 
như minh hoạ trong Hình 6.5. Vòng đời kéo dài của hàng hoá được xem là phương án lựa chọn tốt 
nhất. Tiếp đến là tái sử dụng các bộ phận và tái chế, trong khi các biện pháp như thiêu thành tro 
và chôn lấp là những lựa chọn thay thế tồi tệ nhất. 

Phân phối 
sản xuất 

Chiều thuận của dòng nguyên vật liệu 

Vật liệu thô Tiêu thụ 

Phân phối 
sản xuất 

Thải 

Chiều nghịch của dòng nguyên vật liệu 
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Hình 6.5. Ưu tiên lựa chọn xử lý chất thải 

Khái niệm lưu chuyển giả định rằng các hệ thống chuyển hoá sinh học cũng có thể được áp 
dụng làm định mức sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Chắc chắn là tất cả các sinh vật sống phụ thuộc 
vào nhau một cách phức tạp. Điều này đã được các nhà sinh học và sinh thái học kiểm tra kỹ 
lưỡng. Nghiên cứu chắc chắn có tầm quan trọng lớn đối với sự hiểu biết của chúng ta về tính phụ 
thuộc lẫn nhau và tính mỏng manh của các hệ sinh thái. 

Khái niệm “dòng lưu chuyển” đã trở nên quan trọng trong luật chính sách và môi trường. 
Tuy nhiên, các lập luận kinh tế cho tái chế quy định và trợ cấp còn yếu. Một lập luận “môi 
trường” cho tái chế là sự cần thiết phải hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên không tái tạo như 
kim loại và nhiên liệu hoá thạch. Vì kim loại sẽ được chuyển hoá và lan truyền ra xung quanh 
dưới dạng chất thải với entropi thấp, trong khi nhiên liệu hoá thạch bị đốt cháy và sẽ không bao 
giờ tái tạo lại do đó bị mất dần, đi ngược lại với một tương lai bền vững. Chúng ta đã trao đổi về 
các ý tưởng này ở Chương 5, Mục 7. Như vậy là việc giảm các nguồn tài nguyên không tái tạo và 
về lâu dài tăng giá của nguyên liệu và quặng khiết, không phải là giải pháp. 

Các vấn đề môi trường có liên quan đến những ngoại ứng tiêu cực hơn nếu kết hợp với khai 
thác khoáng sản, đốt cháy nhiên liệu, giao thông, bãi chôn lấp v.v. Các ngoại ứng tiêu cực cần 
được xử lý bằng nhiều cách khác nhau tuỳ thuộc vào hoàn cảnh. Nhìn chung, không có lý do tại 
sao một hình thức xử lý chất thải cụ thể lại được ưa chuộng dùng hơn hình thức khác. Cho đến 
nay, một quy tắc đầu tiên theo kinh nghiệm đơn giản vẫn là biện pháp xử lý rẻ tiền nhất cũng có 
thể có hại ít nhất. Chi phí sử dụng thấp cho biết lượng sử dụng đầu vào tương đối nhỏ. Một sự lựa 
chọn cẩn thận các chính sách môi trường đòi hỏi phải kiểm nghiệm sự thất bại tiềm ẩn của thị 
trường trong các hệ thống xử lý chất thải khác nhau. 

Lợi ích  
về môi trường 
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Thấp 
Chôn lấp 

Tái sử dụng 
sản phẩm 

Tái sử dụng 
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Ô nhiễm không phải là một hiện tượng mới. Trong lịch sử, lợn và ngựa làm ô nhiễm những 
con đường, tương tự như ô nhiễm xe hơi trong thời đại của chúng ta. Nhà sản xuất và người tiêu 
dùng tối đa hoá lợi nhuận sẽ tái chế, đốt hoặc lưu trữ theo một cách thức tối thiểu hoá chi phí và 
phụ thuộc vào chi phí tương đối của nguyên vật liệu thô, vốn và lao động. Tài nguyên không tái 
tạo như dầu mỏ sẽ mất dần và có thể trở nên khó kiếm. Tuy nhiên, điều đó còn rất lâu mới xảy 
ra, sự sự khan hiếm gia tăng sẽ được phản ánh trong giá cả làm thay đổi hành vi. Nhìn lại một 
hoặc hai thế kỷ trước, chúng ta thấy rằng việc tái sử dụng nguyên vật liệu khi ấy nhiều hơn hẳn 
ngày nay. Lý do về mặt kinh tế chính là sự nghèo nàn, nghĩa là sự khan hiếm nguồn tài nguyên 
(sẵn có) và vì vậy, giá cả cao tương ứng với tiền công lao động. Tương tự, sự giải thích chủ yếu 
cho lý do tại sao rất nhiều tài nguyên được sử dụng ngày nay đều dựa trên quặng tinh khiết thay 
vì nguyên vật liệu tái sử dụng hay tái chế chính là tính rẻ tiền của chúng. Một khi người ta nhận 
ra sự khan hiếm nguyên liệu thô tăng thể hiện trong giá cả cao hơn, hàng tỷ con người sẽ phải 
tiết kiệm, thay thế và tìm các nguồn tài nguyên mới. Một trong nhiều cách là tái chế ở một mức 
độ lớn hơn hiện nay. 

HỘP 6.4. PHÂN LOẠI CHẤT THẢI 

Người dân và cộng đồng địa phương ở Thuỵ Điển dành nhiều công sức phân loại rác để 
giấy và nhựa có thể được tái chế một cách “bền vững”. Nghĩa là, giấy vẫn là giấy và 
nhựa vẫn là nhựa. Tuy nhiên, phân loại, trả về và làm sạch lại rất tốn kém, tức là cần 
phải có những tài nguyên như năng lượng và nhân lực. Một lựa chọn thay thế là đốt trực 
tiếp cả giấy và nhựa rồi sử dụng năng lượng để sưởi ấm. Thuỵ Điển nhập khẩu rất nhiều 
dầu để sưởi ấm, vậy tại sao không thay thế dầu bằng cách đốt rác? Miễn là giảm được 
việc sử dụng dầu, không gây thêm ô nhiễm cho bầu không khí. Do đó, nếu không có 
thêm ngoại ứng đối với một cách thức xử lý cụ thể, sẽ không có lý do kinh tế nào cho một 
chính sách môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho một hình thức xử lý cụ thể.  

Tương tự, ngày nay, lượng lớn chất thải được đổ vào các bãi chôn lấp. Chất thải độc hại 
không được phân loại ở những bãi chôn lấp bị rò rỉ, dĩ nhiên sẽ gây ô nhiễm nghiêm 
trọng. Tuy nhiên, vấn đề là sự rò rỉ, chứ không phải là bãi chôn lấp. Nói chung, không thể 
coi các bãi chôn lấp rác là cấp tái chế. Ví dụ, lưu trữ khô chất thải không rò rỉ ở các sa 
mạc đôi khi tương đối rẻ và thực ra có thể tiết kiệm tài nguyên cho tương lai. Với những 
công nghệ mới và với sự khan hiếm mới, trong tương lai, các bãi tập trung chất thải có 
thể trở thành nguồn tài nguyên có giá trị. 

Một lần nữa, vấn đề môi trường liên quan đến các ngoại ứng tiêu cực. Rác như giấy và chai 
lọ có thể gây khó chịu và hư hại không được xem xét đến trong các quyết định kinh tế. Khói và 
chất thải làm ô nhiễm đất, nước và không khí rất nguy hiểm cho con người cũng như cho hệ sinh 
thái. Vì thế, chuyển nhượng và thực thi quyền sở hữu, quy định về xử lý chất thải, phí và tiền đặt 
cọc có thể là các biện pháp khẩn cấp. 

Lưu ý thêm rằng cơ cấu ngành công nghiệp quản lý chất thải cũng có thể là một vấn đề thất 
bại thị trường quan trọng cần cân nhắc trong chính sách môi trường. Quản lý chất thải đã và đang 
phát triển trong nhiều lĩnh vực, từ một ngành có quy mô nhỏ đến một ngành lớn và tập trung. 
Trong một số ngành công nghiệp, có thể có sự tập trung quyền lực độc quyền. Lý do có thể là các 
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nền kinh tế quy mô, nhưng cũng là một hành lang chính trị quan trọng, mạnh mẽ trong ngành 
công nghiệp quản lý chất thải (xem thêm Chương 10, Mục 4). 

Cuối cùng, bên cạnh những lập luận kinh tế còn có những lập luận lương tâm và đạo đức ủng hộ 
tái chế; mỗi người cần cẩn thận hơn, quan điểm “vứt bỏ” cần phải bị bác bỏ, thiên nhiên cần phải được 
coi trọng hơn nữa trong công nghiệp. Kinh tế học không có gì để nói về những quan điểm này. Với tư 
cách cá nhân, chúng ta cảm thông với những ý tưởng chung. Là nhà kinh tế học, những gì chúng ta có 
thể làm là làm rõ những hậu quả kinh tế nếu như các chỉ tiêu được thực hiện mà không có sự phản 
ánh. Chúng ta sẽ trao đổi thêm về lương tâm và đạo đức về kinh tế học trong Chương 8, Mục 6. 

6. Kết luận 

Giá cả là sự kết hợp cực kỳ phức tạp trong nền kinh tế của chúng ta với hàng triệu người 
mua, người bán, hàng hoá và dịch vụ bởi vì giá cả phản ánh chi phí cơ hội, có nghĩa là, những gì 
mà người mua và người bán phải từ bỏ, hoặc có thể nhận được phản ánh, về mặt nguồn lực và 
hàng hoá cuối cùng. Tuy nhiên, nếu giá cả không bao gồm tiền đền bù cho tất cả các bên bị ảnh 
hưởng, sẽ xuất hiện một thất bại thị trường - một ngoại ứng. Các ngoại ứng đánh lạc hướng các 
nhà ra quyết định trong nền kinh tế vì giá cả không phản ánh đầy đủ chi phí cơ hội. Quy phạm 
pháp luật, phí và trợ cấp có thể được sử dụng để hạn chế các hiệu ứng tiêu cực và khuyến khích 
các hiệu ứng tích cực bên ngoài. 

Độc quyền gây ra một dạng thất bại thị trường khác. Trong một thị trường với chỉ duy nhất 
một người bán, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được tối đa bằng cách thiết lập số lượng thấp hơn 
sản lượng trong một thị trường cạnh tranh. Giá do đó sẽ cao hơn và khác biệt hẳn với chi phí cơ 
hội. Giá cao cũng phân phối lại sự giàu theo hướng có có lợi cho nhà độc quyền này. Độc quyền 
trong công nghiệp quản lý chất thải có thể trở nên quan trọng vì ngành công nghiệp này trở thành 
một ngành có quy mô lớn và tập trung.  

Lý thuyết về thất bại thị trường được áp dụng cho tái chế. Nhà sản xuất và người tiêu dùng 
tối đa hoá lợi nhuận sẽ tái chế, đốt hoặc lưu trữ theo một cách thức tối thiểu hoá chi phí phụ thuộc 
vào chi phí tương đối của nguyên vật liệu thô, vốn và lao động. Sự giải thích cho lý do tại sao rất 
nhiều tài nguyên được sử dụng ngày nay đều dựa trên quặng tinh khiết thay vì nguyên vật liệu tái 
sử dụng hay tái chế chính là tính rẻ tiền của chúng. Một khi người ta nhận ra sự khan hiếm nguyên 
liệu thô thể hiện trong giá cả cao hơn, hàng tỷ con người sẽ phải tiết kiệm, thay thế và tìm các 
nguồn tài nguyên mới. Một trong nhiều cách là tái chế ở một mức độ lớn hơn hiện nay. Các vấn 
đề môi trường phát sinh khi nguy cơ làm tổn hại con người hay môi trường không được xem xét 
đến trong các quyết định kinh tế. 

Nghiên cứu sinh học về các hệ sinh thái là rất quan trọng. Tuy nhiên, từ kiến thức của chúng 
ta về hệ sinh thái, không thể kết luận rằng chất thải cần được xử lý theo một cách “tự nhiên” cụ 
thể. “Tư duy” được đề xuất trong công nghiệp cũng là sai lầm. Không phải tất cả các hàng hoá sản 
xuất ra đều trở thành chất thải. Tài nguyên như vàng, bạc, sắt trong đường ray và xe ô-tô bị tháo 
dỡ, giấy và v.v. được tái chế một cách tự phát. Một phần lớn các kim loại và hoá chất đã sử dụng 
đang được xử lý với chi phí thấp nhất có thể. Nguồn mới sẽ được sử dụng thay vì nguồn tái chế cũ 
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nếu chúng tương đối rẻ, có nghĩa là, cần ít tài nguyên. Nếu giá cả phản ánh được các chi phí cơ 
hội và không tồn tại các ngoại ứng đáng kể, tái chế sẽ là một sự lãng phí nguồn lực. 

Cuối cùng, cần lưu ý rằng nguồn tài nguyên không chỉ bị chuyển thể thành chất thải mà còn 
thành nguồn vốn mới, lý tính cũng như con người, rất quan trọng cho tương lai. Chúng ta sẽ bàn 
tiếp về điều này trong Chương 8. 
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7. VỐN, ĐẦU TƯ, LỢI ÍCH VÀ RỦI RO 

1. Giới thiệu 

Rủi ro là thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, ví dụ như khi đưa ra quyết định 
về thực phẩm, giao thông, giáo dục và đầu tư. Sự hình thành của vật chất cũng như con người phụ 
thuộc vào rủi ro. Việc tích luỹ vốn là thiết yếu cho sự tăng trưởng kinh tế cũng như cho sự phát 
triển bền vững. Rủi ro môi trường có tầm quan trọng lớn. Thật vậy, công tác phòng chống và 
phòng ngừa là hai nguyên tắc cơ bản của chính sách môi trường (xem Chương 2, Mục 3). Kiến 
thức mới mang lại yếu tố kỹ thuật và quy trình mới có thể độc hại, nguy hiểm hoặc xung đột với 
môi trường, đặc biệt là khi kết hợp với các yếu tố khác, v.v. Thiếu kinh nghiệm gây ra sự không 
chắc chắn về những hậu quả tiềm ẩn. Trong Phần IV, chúng ta sẽ trao đổi thêm về những vấn đề 
này. Tuy nhiên, trong suốt cuốn sách, điều quan trọng là sự hiểu biết về tín dụng và rủi ro. 

Đó là lý do tại sao trong chương này, chúng ta đưa vào khái niệm về tín dụng, đầu tư và rủi 
ro. Trong Mục 2, chúng ta bắt đầu với việc mô tả về cầu và cung tín dụng, bỏ qua rủi ro. Trong 
Mục 3, chúng ta đi vào việc ra quyết định có rủi ro. Sau đó, cách xử lý các rủi ro trong thị trường 
tài chính sẽ được trình bày ngắn gọn trong Mục 4. Mục 5 là một giới thiệu ngắn về lựa chọn hợp 
lý và nhận thức về rủi ro. Mục 6 giới thiệu việc định giá tài sản có rủi ro và giá trị kinh tế của 
quyền sở hữu. Cùng với đó, chúng ta sẽ thảo luận trong Mục 7 giá trị của tính chắc chắn pháp lý 
và tác động của sự sung công cho bảo vệ môi trường. Kết luận được trình bày ở Mục 8. 

2. Cầu và cung tín dụng 

Nhu cầu, cũng như lợi ích và chi phí, không xuất hiện cùng một lúc. Chi phí đầu tư của một 
dự án thường đến trước, các quyền lợi có thể tới sau một thời gian dài. Do đó, chúng ta phải xem 
xét chi phí và lợi ích qua thời gian được định giá như thế nào trong kinh tế học. 

Chúng ta hãy cùng bắt đầu với một câu hỏi mang tính minh hoạ đơn giản: lợi ích của 100 đạt 
được trong 1 năm sau sẽ được định giá như thế nào so với lợi ích trước mắt của 90? Trong thị 
trường, việc định giá phụ thuộc vào lãi suất và rủi ro. Ở đây, không tính đến rủi ro, mà chỉ nghiên 
cứu một cách ngắn gọn về lãi suất. Vì vậy, chúng ta cũng bỏ qua sự không chắc chắn về khi nào 
chi phí và lợi ích xuất hiện. Tỷ lệ lãi suất thị trường được giả thiết là 10%, không có lạm phát, tiết 
kiệm 90 ở ngân hàng trong một năm sẽ cho 90 + 0,1 x 90 = 99 sau một năm. Như vậy, chấp nhận 
100 trong một năm vẫn tốt hơn là 90 hiện tại. Giá trị lãi là 1. Chúng ta cũng có thể chiết khấu 100 
trong một năm kể từ giá trị hiện nay bằng cách yêu cầu: khoản tiền (x) nào là tương đương với 
100 trong một năm? Giải bài toán x + 0,1x, ta có x = 100/(1 + 0,1) = 90,91. Vì thế trong phép tính 
này, phần lãi của 100 sau này sẽ là 0,91. 

Hầu hết các cá nhân đều có lý do lâu dài cho việc tiết kiệm là năng lực thu nhập của họ được 
tích góp theo những năm lao động, trong khi họ có nhu cầu tiêu thụ trong suốt cả cuộc đời; xem 
Hình 7.1. Trẻ em dựa vào cha mẹ của chúng và có thể vào cả sự hỗ trợ xã hội, trong khi người già 
không thể lúc nào cũng dựa vào những người con trưởng thành của họ hoặc tiền lương hưu. Vì 
vậy, có lý do để tiết kiệm trong những năm lao động. Trong hầu hết các xã hội hiện đại, một số 
hình thức phân phối lại thu nhập cả đời đã phù hợp bởi hệ thống phúc lợi xã hội. Nhà nước đánh 
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thuế phân đoạn các loại thuế của dân và chuyển giao một phần thu nhập chịu thuế dưới hình thức 
lương hưu trở lại cho nhóm dân đã nghỉ hưu và cho thanh thiếu niên dưới hình thức giáo dục, 
chăm sóc hằng ngày và phụ cấp trẻ em. 

 
Hình 7.1. Năng lực thu nhập vòng đời 

Tất nhiên là còn có nhiều lý do khác cho việc tiết kiệm, ví dụ để có tiền mua hàng hoá lâu 
bền. Tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, trái phiếu, đầu tư cổ phần, v.v. tạo nên cung tín dụng 
trên thị trường vốn. 

Một lý do cho tín dụng cầu là những lợi ích đầu tư dự kiến. Vấn đề là đầu tư tốn kém phải 
được làm trước, trong khi những lợi ích dự kiến lại đến sau. Vấn đề này được minh hoạ bằng đồ 
thị như trong Hình 7.2 bằng cách hiển thị dòng tiền âm rõ ràng ở ngày đầu dự án mà có thể cần 
vay tiền (vùng xám sẫm). Sau đó, dự kiến sẽ có một dòng tiền dương (hy vọng) cho phép doanh 
nghiệp trả nợ (xám nhạt) và giữ lại lợi nhuận (trắng). 

 
Hình 7.2. Dòng tiền của dự án 

Tỷ lệ lãi suất được xác định bằng cầu và cung tín dụng. Cung tín dụng dự kiến có thể là một 

đường dốc lên, đường S trong Hình 7.3; nghĩa là, với lãi suất cao hơn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn và 

vì vậy có thêm nhiều tiền cho vay hơn. Theo đó, đường cầu là đường dốc xuống, đường D trong 

Hình 7.3. Lý do là lãi suất thấp hơn làm cho đầu tư lợi nhuận hơn và do đó cầu tín dụng tăng. Sự 

mặc cả đẩy giá về trạng thái cân bằng, tạo ra lãi suất thị ij và tín dụng tổng qe trong Hình 7.3. 

Khả năng kiếm tiền 
 

Tiêu dùng bền vững 
 

Nghỉ hưu 
 

Thanh niên 
 

Trưởng thành 
 

Các giai đoạn cuộc sống 
 

Tiết kiệm 
 

Dòng tiền 
 

Thời gian 
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Hình 7.3. Thị trường xác định mức lãi suất không rủi ro 

Ở trạng thái cân bằng cạnh tranh, tất cả những người đi vay và cho vay đang phải đối mặt 

cùng một mức lãi suất (bỏ qua các chi phí hành chính và rủi ro). Bên vay cận biên phải trả chi phí 

cơ hội của đồng tiền ngày hôm nay so với ngày mai. Nói cách khác, mức lãi suất là phần bù cho 

cho người tiêu dùng nếu họ trì hoãn tiêu dùng. 

3. Rủi ro 

Trong các minh hoạ trên đây, chúng ta đã giả định rằng đã biết dòng lợi ích và chi phí sau 
này. Tất nhiên trong thực tế, không thể chắc chắn về tương lai. Mọi phán đoán được dựa vào niềm 
tin. Kinh doanh cũng như quyền sở hữu, do đó có tính rủi ro. 

Rủi ro và sự không chắc chắn cũng là một vấn đề môi trường. Thật vậy, lý do cho phần lớn 
những vấn đề môi trường không giải quyết được trong thời đại của chúng ta là sự gia nhập các 
chất, kỹ thuật và quy trình mới mà không có đầy đủ kiến thức về hậu quả. Mặt khác, một số thử 
nghiệm và hư hỏng là không tránh khỏi ngay cả khi đã thực hiện điều tra kỹ lưỡng theo nguyên 
tắc phòng ngừa. 

Chúng ta sẽ trở lại những vấn đề cơ bản này sau. Ở đây, chúng ta chỉ giới hạn với câu hỏi 
Rủi ro có giá như thế nào trong thị trường. 

Điểm khởi đầu trong phân tích rủi ro kinh tế là cờ bạc. Phải đánh giá một tập hợp các kết quả 
xác suất như thế nào? Ví dụ, chơi xúc xắc. Cứ cho rằng mỗi mặt có xác suất là 1/6. Giả sử bạn 
được trả một đô-la cho mỗi điểm trên mặt xuất hiện. Vậy bạn sẵn sàng trả bao nhiêu cho cái 
quyền tham gia đánh bạc và chơi xúc xắc? Trước tiên, chúng ta hãy cùng giả thiết rằng bạn bàng 
quan với rủi ro. Điều này có nghĩa là bạn đặt giá trị đánh bạc bằng với giá trị kỳ vọng (EV) của nó 
về mặt toán học.  

EV = 1/6 × 1 + 1/6 × 2 + 1/6 × 3 + 1/6 × 4 + 1/6 × 5 +1/6 × 6 = 3,5 

Do đó, nếu bạn phải trả ít hơn 3,5 cho quyền việc đánh bạc, bạn sẽ chấp nhận các điều khoản 
và kỳ vọng có lợi nhuận. Bạn vô tư nếu đó là một trò chơi công bằng về thống kê, có nghĩa là nếu 
chi phí bằng 3,5 và vì thế giá trị kỳ vọng bằng 0. 

Lãi suất 
 

Số lượng 
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Một quyết định dựa vào EV là hợp lý, có thể kỳ vọng vào hành vi tối đa hoá lợi nhuận, đặc 
biệt là khi (i) lặp đi lặp lại việc đánh bạc và (ii) khả năng thiệt hại nhỏ đối với tài sản của con bạc 
(công ty). Lý do là luật thống kê các số lượng lớn nêu rằng nếu một sự kiện xảy ra một cách độc 
lập với một xác suất nhất định, p, trong một số lượng lớn các trường hợp, tỷ lệ các trường hợp mà 
sự kiện này xuất hiện tiến gần đến p. Điều này có nghĩa là nếu bạn ném con xúc xắc trong ví dụ 
trên với số lần rất lớn, bạn có thể đạt tỷ lệ 3,5 mỗi lần. Tương tự, nếu trong kinh doanh bạn liên 
tục mất độc lập thì các hành động rủi ro cuối cùng sẽ tạo ra sự quay vòng theo EV. 

Nếu khả năng tổn thất của một canh bạc là lớn đối với tài sản của công ty hoặc một cá nhân, 
chúng ta sẽ kỳ vọng vào nghịch cảnh rủi ro, tức là, một sự không sẵn sàng chấp thuận một canh 
bạc công bằng. Ví dụ, giả sử một cá nhân sẽ được hay mất 100 với xác suất tương ứng là 2/3 và 
1/3. Khi đó, EV = 2/3 × 100 - 1/3 × 100 = 33,33. 

Giả sử một cá nhân được mời tham gia đánh bạc với chi phí 20 nhưng không chấp nhận 
do nghịch cảnh rủi ro. Lý do chủ yếu có lẽ là một tổn thất có giá trị 100 có thể gây ra một 
thiệt hại lớn về tiện ích hơn là lợi 100. Nói cách khác, suy giảm sự giàu có còn nghiêm trọng 
hơn là lợi ích tương ứng. Thật vậy, một sự tổn thất có thể là thảm hoạ, trong khi tiện ích ảnh 
hưởng có thể có lợi. 

Kết quả là, để tránh sự thiệt hại tiềm ẩn lớn, các cá nhân chống sự rủi ro sẵn sàng trả nhiều 
hơn cả giá trị EV. Dường như hầu hết mọi người đều phản đối rủi ro mà mở ra cánh cửa kinh 
doanh an toàn. Bằng cách bảo hiểm rủi ro cho một số lượng lớn không tương quan, không phụ 
thuộc và do có luật số lượng lớn, một hãng bảo hiểm có thể loại bỏ được rủi ro. Ví dụ, giả sử 
trong suốt quãng thời gian 1 năm, xác suất của một ngọn lửa có thể phá huỷ các ngôi nhà trị giá 
mỗi ngôi nhà 100.000$ là 0,0005. Đối với chủ nhà cá nhân riêng lẻ, sự tổn thất là 0 hoặc 100.000 
mỗi năm. Tuy nhiên, trong số một triệu ngôi nhà được bảo hiểm, chúng ta (hầu như) có thể chắc 
chắn rằng số các ngôi nhà bị phá huỷ sẽ trong khoảng 500 và vì thế, các khoản bồi thường mà 
hãng bảo hiểm phải trả sẽ chỉ gần bằng 50 triệu đô-la. Nói cách khác, phương sai là nhỏ do có luật 
số lượng lớn. Tiền bảo hiểm công bằng cho hỏa hoạn tại một ngôi nhà, bỏ qua chi phí hành chính 
và lợi nhuận, bằng với mức chi phí tai nạn trung bình, hoặc dự kiến là 50$. Chủ nhà phản đối rủi 
ro mà lo ngại thảm hoạ, theo định nghĩa, sẽ sẵn sàng trả nhiều hơn. Do đó thương mại với hãng 
bảo hiểm rủi ro trung lập có thể là cùng có lợi. 

4. Thị trường tài chính 

Có thể lý giải nghịch cảnh rủi ro các doanh nghiệp như là một sự mở rộng nghịch cảnh rủi ro 
cá nhân của chủ sở hữu khi tiếp cận hoặc không tiếp cận vào thị trường tài chính. Một doanh 
nghiệp tổ chức khép kín, tức là doanh nghiệp không tiếp cận vào các thị trường tài chính, ít có khả 
năng hưởng lợi từ quá trình đa dạng hoá thông qua thị trường hơn so với doanh nghiệp tổ chức 
mở rộng, tức là doanh nghiệp có thể tiếp cận vào thị trường tài chính. 

Có thể thực hiện đa dạng hoá trong nội bộ một doanh nghiệp hoặc bên ngoài thông qua 
thị trường tài chính. Một ví dụ về đa dạng hoá nội bộ là một chủ tàu sử dụng vài chiếc tàu nhỏ 
thay vì một chiếc tàu lớn, hoặc một người nông dân trồng nhiều loại hoa màu khác nhau để 
hạn chế nguy cơ nạn đói. Đa dạng hoá nội bộ thường tốn kém, chủ yếu là do sự tổn thất của 
các nền kinh tế quy mô. Theo lý thuyết danh mục vốn đầu tư, một phương án tốt hơn là các 
chủ sở hữu doanh nghiệp tổ chức mở rộng nhằm: (i) tận dụng các nền kinh tế; (ii) tối đa hoá 
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giá trị kỳ vọng và (iii) đa dạng hoá thông qua việc tổ chức một danh mục vốn đầu tư tổng hợp 
tài sản và trách nhiệm tài chính. 

Sự sẵn lòng trả tiền để giảm rủi ro (giảm phương sai trong các kết quả) được sử dụng trong lý 
thuyết danh mục vốn đầu tư là sự ủy nhiệm cho nghịch cảnh rủi ro. Một kết quả phổ biến là các rủi 
ro cụ thể, không phụ thuộc hoặc không tương quan có thể được đa dạng hoá, trong khi sự đóng góp 
vào rủi ro tổng do nhiều phương sai cùng gây ra không thể đa dạng hoá được. 

Kết quả chung của lý thuyết danh mục vốn đầu tư là việc tốt nhất mà một doanh nghiệp tổ 
chức mở rộng có thể làm là tối đa hoá giá trị kỳ vọng. Điều này cũng đúng nếu các cổ đông phản 
đối rủi ro, có thể đa dạng hoá rủi ro bằng cách giữ cổ phần trong nhiều doanh nghiệp khác nhau. 
Mặt khác, rủi ro tổng tác động vào toàn bộ thị trường tài chính không thể đa dạng hoá được trong 
phạm vi doanh nghiệp hoặc bởi các cổ đông. 

Một danh mục vốn đầu tư đa dạng hoá nhiều nhất, thường được gọi là danh mục vốn đầu tư thị 
trường, bao hàm tất cả các cổ phiếu giao dịch.2 Danh mục vốn đầu tư thị trường loại bỏ các rủi ro có 
thể đa dạng hoá. Tuy nhiên, nó lại chứa đựng các rủi ro tổng vĩ mô có thể làm tổn hại toàn thị 
trường, ví dụ, lạm phát, vòng tuần hoàn và thuế. Những chuyển động trên thị trường chứng khoán 
phản ánh phương sai của các rủi ro tổng trong danh mục vốn đầu tư thị trường. 

Vì những rủi ro tổng không thể đa dạng hoá được và vì phần lớn các thành viên trong thị 
trường tài chính phản đối rủi ro nên rủi ro có gắn kèm theo giá cá. Để xác định giá của rủi ro, chúng 
ta có thể so sánh một khoản đầu tư vào trao đổi chứng khoán với một trái phiếu lãi suất cố định của 
Nhà nước với tỷ lệ lãi suất ổn định và đảm bảo ổn định của lãi suất (ij). Điều này thường được xem 
như là tỷ lệ lãi suất cần thiết cho bồi thường trì hoãn tiêu dùng, như vừa thảo luận ở trên. 

Ở nhiều nước, lãi suất không rủi ro của trái phiếu an toàn là khoảng 2-4% trong một nền kinh tế 
không có lạm phát. Rủi ro và lợi nhuận trên thị trường chứng khoán thường lớn hơn. Ở nhiều nước, lợi 
nhuận kỳ vọng hay lãi suất trên thị trường danh mục vốn đầu tư đạt khoảng 10-15%. Do đó, có thể 
chia lợi nhuận hay lãi suất thành 2 phần. Thứ nhất, có lợi nhuận an toàn, ij, trung bình 3% và thứ hai, 
khoản bồi thường bổ sung cho rủi ro kinh doanh, ir, xấp xỉ thêm 10%. 

Hình 7.4 chỉ ra mối quan hệ giữa lãi suất và rủi ro. Trục tung biểu diễn lãi suất hay tỷ lệ lợi 
nhuận, còn trục hoành biểu diễn mức độ rủi ro, tức là phương sai trong lợi nhuận. Trên trục tung 
chúng tôi đã chỉ ra lãi suất trái phiếu an toàn không có rủi ro, ij. Chúng tôi cũng đánh dấu sự rủi ro 
của danh mục vốn đầu tư thị trường, rm và lợi nhuận tương ứng, im. Lợi nhuận im bao gồm lợi 
nhuận ij, tương ứng với lợi nhuận của trái phiếu an toàn và khoản bồi thường rủi ro của danh mục 
vốn đầu tư thị trường, ir. 
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Hình 7.4. Tác động của rủi ro vào tỷ lệ lãi suất 

Thông qua sự kết hợp giữa trái phiếu an toàn và danh mục vốn đầu tư trên thị trường, cá nhân 
có thể lựa chọn một lãi suất và mức độ rủi ro tuỳ theo sở thích cá nhân. Cá nhân phản đối rủi ro sẽ 
chọn một phần lớn trái phiếu an toàn. Mặt khác, người thích rủi ro lại thích lợi nhuận nhiều hơn 
nhưng rủi ro hơn. Những vị trí rủi ro phía bên phải danh mục vốn đầu tư thị trường có thể đạt được 
bằng các khoản vay sử dụng cho đầu tư trong danh mục vốn đầu tư thị trường. Do đó, tất cả các 
trường hợp kết hợp giữa lãi suất và chấp nhận rủi ro được minh hoạ bằng đường thẳng là có sẵn đối 
với các cá nhân. 

5. Nhận thức về rủi ro 

Con người kinh tế của mô hình kinh tế chuẩn được thông báo về tất cả hàng hoá và giá cả. 
Trong các tính toán rủi ro và quyết định, giả sử thành viên hay tổ chức này có sự tiếp cận tới khả 
năng và kết quả tiềm năng. Thực tế, hiển nhiên là con người không thể tiếp cận tất cả các thông 
tin và khả năng xây dựng và đánh giá thông tin còn hạn chế. Khả năng hạn chế này thúc đẩy giả 
thiết "sự hợp lý bị chặn", có nghĩa là ý định này vẫn hợp lý và tối đa hoá tiện ích nhưng vì trí óc 
con người có hạn, họ cần sử dụng chọn lọc thông tin. Do đó, cá nhân ngăn chặn, lọc và tập hợp 
thông tin, rồi hành động theo quy tắc ngón tay cái đơn giản. 

Hành vi của con người trong một thế giới thông tin hạn chế, chi phí giao dịch và sự hợp lý bị 
ngăn chặn tạo ra một hình ảnh người ra quyết định kinh tế là “người hợp đồng” dựa trên quy tắc, 
hải quan, danh tiếng và các mối quan hệ thay cho người ra quyết định hoàn toàn hợp lý, có thông 
tin và tự khép mình. Người hợp đồng chắc chắn là gần gũi với thực tế hơn. Tuy nhiên, lưu ý rằng 
ở đây không phải ý nói là mô hình người kinh tế là sai hay gây hiểu lầm. Giả thiết này vẫn giữ lại 
một sự đơn giản hoá rất hữu ích trong lý thuyết giá truyền thống nghiên cứu các thị trường hoạt 
động hiệu quả.  

Khả năng và nhận thức hạn chế của con người có tầm quan trọng khi đánh giá rủi ro, đặc biệt 
là rủi ro để lại hậu quả tồi tệ; loại rủi ro có xác suất rất thấp. Ví dụ là các vụ tai nạn hạt nhân và 
thảm hoạ môi trường lớn khác có xác suất thấp. Con người có xu hướng hoặc bỏ qua rủi ro chung 
chung, tức là lưu ý đến tình huống “an toàn” hoặc xem rủi ro như là “thực tiễn”. Và xem xét đến 
những rủi ro có xác suất ước tính thường là rất cao. Dường như con người có khả năng phân biệt 
giữa các xác suất tương đối nhỏ, nhưng khi xác suất nhỏ hơn một trong 10.000 hoặc 100.000 
(thực ra là khả năng vượt trội), rủi ro chỉ đơn giản là “rất nhỏ” hay “không đáng kể”. Rủi ro của 
một xác suất rất nhỏ, một trong một triệu hoặc trăm triệu, không thể phân biệt được một cách đơn 
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giản. Do đó, nếu được xem là thật, nó chỉ là “rất nhỏ”, giống như “một trong 100.000 hoặc ít 
hơn”; kết quả là sự ước tính có hệ thống quá cao các xác xuất nhỏ nhưng rất quan trọng này. 

Sự hợp lý bị chặn này có thể giải thích các hiện tượng, ví dụ như sự khác biệt ý kiến về năng 
lượng hạt nhân. Một phần dân số nhìn nhận năng lượng hạt nhân là “an toàn”, tức là họ không chú 
ý hay tảng lờ rủi ro và do đó ủng hộ năng lượng hạt nhân, trong khi nhiều người khác để ý đến 
thảm hoạ tiềm ẩn, nhưng lại ước tính quá cao xác suất rất nhỏ của hiện tượng phóng xạ năng 
lượng; hệ quả là họ phản đối năng lượng hạt nhân. 

Hình 7.5 trình bày các kết quả rất thú vị của nghiên cứu tâm lý. Trên trục hoành, chúng tôi đo 
lường các (xác suất) rủi ro thực tế của các sự kiện khác nhau (sâu bệnh, động đất, v.v.) và trên 
trục tung, chúng tôi đo lường rủi ro nhận thức được. Các khảo sát thử nghiệm cho thấy rằng rủi ro 
mà chúng ta nhận thức được, một cách có hệ thống, khác với hệ thống những rủi ro thực tế. 
Chúng ta có xu hướng ước tính quá cao những rủi ro rất nhỏ và ước tính quá thấp những rủi ro 
(quen thuộc) lớn hơn. 

 
Hình 7.5. Rủi ro thực tế và rủi ro nhận thức được 

Hình 7.5 minh hoạ sự ước tính quá cao những xác suất nhỏ hơn x, và ước tính quá thấp những 
xác suất lớn hơn x. Nếu rủi ro nhận thức trung bình bằng với rủi ro thực tế, các đường thẳng trùng 
nhau. Các đường thẳng càng rẽ ra, rủi ro nhận thức và rủi ro thực tế càng khác nhau. 

Sự chính xác mang tính hệ thống sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng khi rủi ro tiến gần đến 0. Lưu ý 
rằng tại rủi ro 0, có một sự gián đoạn về phía 0 phải tiếp nhận rủi ro. Do đó, có một sự khác biệt 
rõ rệt trong sự rủi ro cảm nhận thấy được tại các xác suất rất nhỏ và không có xác suất. Thật vậy, 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người có xu hướng cảm thấy yên tâm nếu như họ có thể bỏ qua sự 
rủi ro rất nhỏ bằng cách coi rủi ro đó là 0. Nói cách khác, các cá nhân sẵn sàng trả một “khoản phí 
bảo hiểm chắc chắn” để có thể bỏ qua một rủi ro rất nhỏ. Hiện tượng này có vẻ là quan trọng nhất 
trong chính trị, tức là, công chúng sẽ hài lòng nếu các chính trị gia có thể làm cho họ tin rằng các 
hoạt động đều là “an toàn”. Trong thực tế, rủi ro luôn luôn hiện hữu. 

Một hiện tượng thú vị nữa là các cá nhân có xu hướng đánh giá thấp những rủi ro mà họ 
quen thuộc hoặc đã từng gặp phải. Họ cũng nghiêng về đánh giá thấp những rủi ro mà họ có thể 
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chịu ảnh hưởng. Điều này có thể giải thích tại sao khắp nơi người ta có thể đón nhận những rủi ro 
của hút thuốc lá, thức ăn, thuốc, lái xe, thể thao và sự hạn chế của không khí trong nhà mặc dù 
chúng còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những rủi ro mà người ta đang quan tâm nhiều hơn. 

Hơn nữa, các phương tiện truyền thông dường như có một tác động quan trọng đối với những 
rủi ro đang được tập trung quan tâm và do đó, được coi là quan trọng. Một lần nữa, có thể lý giải 
là do khả năng hạn chế của bộ não con người. Một rủi ro khả năng thấp, như “bệnh bò điên” được 
nhấn mạnh trên các phương tiện truyền thông, được ghi nhận là một thực tế có thể xảy ra. Các hậu 
quả tiêu cực có thể là tưởng tượng nhưng không phải là xác suất thấp. Do đó có một phán quyết 
sai lầm có tính hệ thống về sự rủi ro cho đến khi các phương tiện truyền thông tập trung vào một 
vấn đề khác thay thế được mối lo lắng đầu tiên. 

HỘP 7.1. RADON 

Radon phóng xạ tồn tại tự nhiên trong đất và các nguyên vật liệu xây dựng. Nhiều người, 
ví dụ như ở Mỹ và Thuỵ Điển đang tiếp xúc với liều lượng radon có thể gây ung thư phổi. 
Rủi ro là lớn, đặc biệt là đối với những người hút thuốc. Radon dễ dàng phát hiện. Thông 
gió và các hoạt động giảm radon khác trong nhà xuống thấp hơn 400 Bq/m3 
(becquerels/m3) ước tính là có thể bảo vệ được 150 mạng sống mỗi năm ở Thuỵ Điển. 
Mức phóng xạ cho phép cao nhất ở Thụy Điển là 200 Bq/m3, nhưng điều đó không được 
thi hành. Chủ nhà chịu trách nhiệm đối với thiệt hại nhưng không có nhiệm vụ đo phóng 
xạ và không bị buộc phải cảnh báo. Mức phóng xạ nguy hiểm, 400 Bq/m3 vẫn thường 
xuyên xuất hiện. 

Khi nguy cơ gây ung thư cao của radon trở nên rõ ràng trong những năm 1980, chính 
quyền Hoa Kỳ đã dự kiến những hoạt động phản ứng mạnh mẽ và một nhu cầu đầu tư 
rất lớn vào vệ sinh và xây dựng các toà nhà mới. Tuy nhiên, vấn đề có phần xảy ra 
ngược lại. Người ta có xu hướng ngăn chặn và quên đi mối nguy hiểm. 

Phản ứng tương tự cũng phổ biến đối với thực phẩm không lành mạnh, hút thuốc lá, ma 
tuý, giao thông và động đất, những trường hợp dường như vẫn được đón nhận mặc dù 
chúng là nguy hiểm. Những rủi ro khác ít nguy hiểm như BSE, (bovine spongiform 
encephalopathy - bệnh bò điên), thuốc không đảm bảo chất lượng và một lượng nhỏ chất 
độc hại trong nước và thực phẩm lại đang được xem là các chủ đề lớn trên các phương 
tiện truyền thông và thường thì các nhà chính trị, chính quyền và công chúng lại có 
những phản ứng chưa hợp lý.  

6. Giá trị hiện tại ròng và quyền sở hữu 

6.1 Giá trị hiện tại 

Cho trước tỷ lệ chiết khấu - bao gồm cả lãi thị trường trên một tài sản an toàn, if, cộng với phí 
bảo hiểm rủi ro cần thiết cho tài sản hay dự án khả nghi (ir) - có thể tính giá trị hiện tại ròng, 
NPV, của một dự án. NPV là giá trị chiết khấu hiện tại của một thu nhập trong tương lai. Trong ví 
dụ ở Mục 2, từ giờ chúng ta có thu nhập là 100/năm và tỷ lệ chiết khấu là 10%. NPV của khoản 
thu này trong tương lai là 100/(1 + 0,1) = 90,91. Theo cùng cách này, khoản thu của 100 trong 2 
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năm hiện đạt 90,91(1 + 0,1) = 100/(1 + 0,1)2 = 82,64. Nếu có một dự án đem lại lãi mỗi năm của 
100 trong suốt tuổi đời (t) của dự án, NPV tính được là: 

 

Tổng quát hơn, NPV của một dự án được tính: 

 

trong đó Bt, là lợi ích tại thời điểm t và Ct là chi phí tại thời điểm t. i là tỷ lệ chiết khấu. 

Đối với dự án, tuổi đời dự kiến được ký hiệu là t = 0, 1 .... T. Ở đây, 0 đại diện cho điểm bắt 
đầu hiện tại của dự án và T là điểm kết thúc. Đối với một dự án vô hạn, T = ∝. Trong suốt quãng 
đời, dự kiến dự án sẽ tạo ra một chuỗi các lợi ích và chi phí. Tổng các NPV của các lợi ích và chi 
phí bằng với NPV của toàn bộ dự án. 

Nếu lãi kỳ vọng là hằng số (ví dụ: 100), còn tuổi đời dự kiến là vĩnh cửu, công thức được 
đơn giản hoá thành: 

 
NPV của dự án bằng giá trị của các tài sản hoặc dự án trên thị trường. Tại biên, một nhà đầu 

tư sẵn sàng trả NPV cho tài sản, bởi vì đó là những gì ông ta có thể mong đợi như một hình thức 
sử dụng thay thế cho tiền của mình, ví dụ mở một tài khoản ngân hàng hoặc bằng cách mua một 
trái phiếu của Chính phủ. 

Nếu chủ dự án là một doanh nghiệp có một chuỗi lợi nhuận dự kiến trong tương lai, giá trị 
của doanh nghiệp (hoặc cổ phần của nó) bằng với giá trị hiện tại của các lợi nhuận. Dĩ nhiên, dự 
án cũng có thể là tài sản cá nhân như đất đai, máy móc hoặc thiết bị có lãi kỳ vọng. 

Các đồ thị trong Hình 7.6 thể hiện NPV của 100 đạt được một lần trong những năm tới 
(cho đến 50 năm trong tương lai) ở các mức chiết khấu khác nhau. Đường thẳng ở trên minh 
hoạ giá trị cực đại, với tỷ lệ chiết khấu bằng 0, có nghĩa là giá trị của một thu nhập tương lai 
sẽ giống như một thu nhập cùng quy mô của hiện nay. Ví dụ, tỷ lệ chiết khấu thực cho tài sản 
an toàn như trái phiếu của Chính phủ là một điểm nào đó giữa 2 và 4% (bỏ qua phần đền bù 
lạm phát), trong khi tài sản rủi ro như cổ phiếu lại đòi hỏi lãi suất 10-15% trên thị trường. 



 89 
 

 
Hình 7.6. NPV của 100$ được tính cho các mức lãi suất và nhiều năm khác nhau 

Từ Hình 7.6, chúng ta có thể có hai sự quan sát thú vị.  

Thứ nhất, tác động vào NPV của lợi ích và chí phí trong một thời hạn dài cũng bị giảm mạnh 
tại các tỷ lệ chiết khấu. Lợi ích của 100 trong 50 năm có giá trị hiện tại trong khoảng 20 nếu như tỷ 
lệ chiết khấu là 3%, trong khi giá trị là không đáng kể tại mức chiết khấu 10% và hơn nữa. Quả 
thực, lợi ích và chi phí từ 25 năm nay ở mức chiết khấu cao, có tầm quan trọng rất ít đối với NPV. 
Điều này có nghĩa là việc đánh giá kinh tế các hiệu ứng vượt ra ngoài 2 hoặc 3 thập niên đầu tiên về 
thực tế là bằng không. 

Thứ hai, tính rủi ro dự kiến của một dự án là rất quan trọng cho việc đánh giá các hiệu ứng 
lâu dài. Phí bảo hiểm rủi ro là tương đối lớn và do đó, giá trị tương lai sẽ nhanh chóng được chiết 
khấu nếu dự án là rủi ro. 

6.2. Giá trị Quyền sở hữu và Độ tin cậy 

Ở Chương 3, chúng ta đã kiểm tra quyền sở hữu độc quyền có thể giải quyết được tấn bi kịch 
chung như thế nào. Quyền sở hữu cá nhân, kể cả quyền đối với phần dư, tạo nên các ưu đãi để bảo 
vệ tài sản và để thực hiện các đầu tư dài hạn. Ở đây, chúng ta thấy rằng cần phải sửa lại kết luận 
này. Nếu lợi nhuận của tài sản là không chắc chắn, người chủ sở hữu sẽ trở nên “thiển cận” và bỏ 
qua hiệu quả lâu dài. Các Hình 3.2-3.4 giả định rằng việc khai thác cổ phiếu cân bằng với sự phát 
triển của các cổ phiếu. Điều này làm cho các khai thác bền vững trong tất cả các thời đoạn tương 
lai là có thể. Tuy nhiên, nếu trong mô hình có chiết khấu, khai thác dòng tiền nhiều hơn sẽ có lợi, 
do đó, làm giảm đi cổ phiếu dài hạn và khai thác bền vững. Đặc biệt là nếu tỷ lệ chiết khấu cao, cổ 
phiếu có thể càng tiến gần hơn đến tình trạng suy giảm. 

Sự không chắc chắn của lãi suất trên một dự án hoặc tài sản có thể là do nhiều loại rủi ro kinh 
doanh khác nhau và rủi ro tự nhiên như động đất và bão. Rủi ro cũng có thể là do công tác bảo vệ 
công cho tài sản tư nhân không chắc chắn. Tài sản có thể bị mất cắp, đánh thuế nặng hoặc bị 
Chính phủ tịch thu. Do đó, nếu nguy cơ mất tài sản là lớn, có thể xuất hiện một xu hướng khai 
thác tài nguyên nhanh hơn và/hoặc đầu tư vào một số tài sản an toàn hơn như vàng hay một tài 
khoản ngân hàng nước ngoài. 

Thực tế là chủ sở hữu tài sản ở hoàn cảnh chính trị kinh doanh không ổn định đã khai thác 
quá mức những nguồn tài nguyên môi trường khan hiếm và đầu tư vào tài sản an toàn hơn đôi khi 
được xem như là một sự thất bại của chủ nghĩa tư bản và của các quyền sở hữu tư nhân. Tuy 
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nhiên, từ những gì đã nói ở trên, chúng ta có thể kết luận ngược lại – khai thác quá mức có thể là 
do sự thiếu vắng của đặc điểm kỹ thuật và bảo vệ các quyền sở hữu. 

Chúng ta cũng có thể nhận biết sự khác biệt quan trọng giữa đóng thuế và tịch thu. Thuế là 
các mức giảm thấy trước của lợi nhuận, sự giàu có hay thu nhập. Nếu thu nhập chịu một mức thuế 
không đổi, s, NPV sẽ được tính: 

 

Giả thiết rằng mức thuế suất s = 10%. Điều này khiến NPV giảm xuống 90% và Nhà nước sẽ 
nhận được một nguồn thu thuế 0,1 NPV. Mặt khác, tịch thu tài sản lại là hành vi lấy tài sản bất kỳ hoặc 
ngẫu nhiên. Bây giờ, giả sử rằng để trang trải chi tiêu, Nhà nước tịch thu ngẫu nhiên 10% tất cả các 
NPV. Điều này đem lại doanh thu cho Nhà nước cũng như thuế. Nếu như các cá nhân có tính trung lập 
rủi ro, họ sẽ thờ ơ với chính sách thuế và thu hồi. Tuy nhiên, chúng ta lại mong họ chống lại rủi ro. Vì 
vậy, họ sẵn sàng trả bảo hiểm để tránh rủi ro, đặc biệt là nếu phần bị tịch thu có thể là rất lớn so với tài 
sản của cá nhân. Sự không sẵn sàng đón nhận rủi ro có thể được biểu diễn bởi một phụ phí bảo hiểm 
rủi ro chính trị, ip. Do đó, khi có rủi ro chính trị , NPV giảm xuống còn: 

 

Cũng như thuế, sự tịch thu làm cho NPV giảm một lượng (1 - s). Hơn nữa, tính không chắc 
chắn của chủ sở hữu tài sản ghét rủi ro sẽ làm giảm NPV theo cùng một cách như là phí bảo hiểm 
cho các rủi ro khác. Lưu ý rằng (1 + if + ir + ip) tăng dần theo t. Do đó, nếu các chủ sở hữu tài sản 
ghét rủi ro mà lại không có khả năng thoát khỏi rủi ro sẽ làm giảm mạnh mẽ giá trị tài sản cũng 
như sự sẵn sàng thực hiện các khoản đầu tư dài hạn. 

Do đó, một lãnh đạo khôn ngoan, người muốn thu tiền cho kho bạc mà không làm xáo trộn 
nghiêm trọng tới nền kinh tế, sẽ thiết lập và duy trì sự chắc chắn về pháp lý, có nghĩa là, áp dụng 
luật pháp dựa trên những nguyên tắc lâu dài và đánh thuế theo những quy định rõ ràng, thay vì sử 
dụng pháp luật bất kỳ hoặc tịch thu. Thật vậy, một chức năng quan trọng của Nhà nước là duy trì 
trật tự pháp lý. Lưu ý rằng đây không phải để nói rằng chính trị nói chung cần phải bảo thủ. Một 
cơ cấu thuế ổn định lâu dài và hệ thống pháp lý đảm bảo quyền sở hữu không cản trở pháp luật 
tuân theo các quy tắc hiến pháp. Các điều luật lỗi thời phải thay đổi được, sẽ tiếp tục thảo luận 
trong phần tiếp theo về tịch thu. 

Hình 7.6 cho biết thêm rằng các hiệu ứng đối với các thế hệ tương lai (kể cả thiệt hại về môi 
trường lâu dài) không được xem xét trong nền kinh tế thị trường. Tỷ lệ chiết khấu phụ thuộc vào 
yếu tố như lãi suất đầu tư dự kiến, nhu cầu phân phối lại thu nhập qua vòng đời và sự không chắc 
chắn đi liền với các rủi ro khác nhau trong xã hội. Không có ai hành động thay mặt cho những 
người sống hơn 100 năm trong tương lai. “Về lâu dài, tất cả chúng ta đều chết”, như đã nêu trong 
phần dẫn lời ở phần đầu của chương này. 

Tuy nhiên, kết luận bi quan này vẫn có thể thay đổi được phần nào. Trong những tính toán ở 
trên, chúng ta giả định rằng thu nhập ròng là hằng số và bằng 100 mỗi năm. Nếu chúng ta mong 
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đợi một sự gia tăng về giá của tài sản do tính khan hiếm ngày càng tăng của nó, giá trị khấu hao 
có thể bị mất do sự tăng giá. Ví dụ, nếu một vùng đầm lầy có giá trị bây giờ được dự kiến là có 
giá nhất sau này do có các loài động vật quý hiếm sống ở đó, khu vực đó có thể có một NPV tiềm 
năng cao thúc đẩy đầu tư để bảo tồn nó. Tuy nhiên, sự không chắc chắn của giá cả sau này làm 
cho đầu tư rủi ro nhất. Do đó, kết luận chung phải nêu rằng thị trường không xem xét đến các tác 
động xa hơn. Điều này rõ ràng là một sự mâu thuẫn quan trọng với quan niệm chính trị pháp lý về 
“phát triển bền vững”, quan niệm khiến cho chính sách phải tính đến lợi ích của các thế hệ tương 
lai. Những ngụ ý của xung đột này giữa hiện tại và tương lai sẽ được thảo luận thêm trong chương 
kế tiếp. 

7. Tịch thu 

7.1. Trưng dụng 

Điều cơ bản đối với một hệ thống kinh tế dựa trên quyền sở hữu cá nhân và quyền tự do hợp 
đồng là chủ sở hữu được bù đắp cho các hành vi vi phạm hoặc xâm phạm về quyền của mình. 
Những bồi thường như vậy thường diễn ra khi trao đổi tự nguyện. Quyền bồi thường thiệt hại 
hoặc vi phạm và tịch thu quyền do chính quyền Nhà nước thi hành thường được quy định trong 
điều luật trưng dụng. Theo nguyên tắc trung tính, việc bồi thường đầy đủ có nghĩa là thay đổi chỉ 
được thực hiện khi chúng không làm tổn hại tới người sở hữu tài sản. 

Nếu không bồi thường hoặc bồi thường không đầy đủ sẽ nảy sinh vấn đề. Một là quyền sở 
hữu trở nên rườm rà nếu việc đền bù không được thực hiện hoặc nếu việc bồi thường được thực 
hiện tuỳ tiện. Quyền được bồi thường xác định các nội dung của quyền sở hữu. Cũng theo cách 
tương tự, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các chi phí là xác định nhiệm vụ của mình đối với 
những đối tượng nắm quyền khác; xem Chương 4. Một vấn đề khác là không chắc chắn về pháp 
luật. Những cá nhân không thích rủi ro thường chuộng các khoản thuế có thể dự báo hoặc các quy 
định rõ ràng hơn. 

Khi xuất hiện sự tập thể hoá đất đai, ví dụ để làm đường hoặc công viên quốc gia, các địa chủ 
có thể chấp nhận bồi thường một cách thoải mái. Tuy nhiên, bồi thường chi tiết cụ thể về địa điểm 
có thể gây ra khó khăn. Thứ nhất, địa điểm cụ thể có nghĩa là chủ sở hữu thường định giá tài sản 
cao hơn nhiều so với giá thị trường - nếu không, đất đã được bán hoặc chào bán. Cách định giá tài 
sản của chủ sở hữu có thể phụ thuộc vào người thân trong vùng phụ cận, những phong tục đã ăn 
sâu vào suy nghĩ, v.v. Giá tại nơi chủ sở hữu thờ ơ là giá thấp nhất mà chủ sở hữu sẽ tự nguyện 
chấp nhận “giá giữ chỗ”. Giá giữ chỗ thường cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên, có lẽ là không thể 
dự toán chi tiết hơn. 

Một khó khăn thứ hai là địa điểm có thể cho phép người chủ sở hữu có một vị trí đặc biệt 
thuận lợi trong đàm phán, mà nhờ đó tạo ra cho chủ sở hữu động cơ không tiết lộ giá giữ chỗ. Ví 
dụ, giả sử một cộng đồng chuẩn bị xây dựng một con đường. Toàn bộ phần đất cần thiết đã được 
mua và những người sở hữu đã chấp nhận mức bồi thường đề nghị, ngoại trừ một lô đất thuộc sở 
hữu tư nhân. Người chủ đất này từ chối bán, với lý do là lô đất đó đã có một giá giữ chỗ riêng rất 
cao. Bất kể tuyên bố đó là đúng hay sai, người chủ đất có thể hành động một cách chiến lược để 
có được một mức bồi thường cao. Nếu người chủ đất này có thể làm ngừng lại công tác đầu tư 
làm đường, khoảng mặc cả được xác định bởi sự khác biệt giữa giá giữ chỗ và tổng giá trị cho 
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cộng đồng để có một đường đi. Việc mất nhiều thời gian đàm phán có xu hướng kéo dài những 
cuộc đàm phán. Ngoài việc làm tăng quá mức giá giữ chỗ, những người chủ sở hữu tài sản trải dài 
dọc theo một dự án đường có thể cố chờ đợi những người khác để được ở vị trí, mà có thể thương 
lượng một mức giá tốt hơn. 

HỘP 7.2. TIẾP TỤC TRƯỜNG HỢP FREDIN 

Trong trường hợp Fredin (Hộp 2.9), Toà án Nhân quyền châu Âu đã kiểm tra xem liệu sự 
can thiệp đối với quyền sở hữu tư nhân để đạt được các mục tiêu về môi trường có là 
tương xứng hay không tương xứng trong bối cảnh ở Điều 1 trong Nghị định thư thứ nhất 
của Công ước châu Âu về Nhân quyền. Toà án cho rằng các biện pháp bảo vệ môi 
trường, trên thực tế, có thể bác bỏ các quyền sở hữu tư nhân, điều này dường như lại 
trái với Điều 1 trong Nghị định thư thứ nhất. 

Tuy nhiên, chi tiết trường hợp này làm cho kết quả dễ hiểu. Năm 1973, Cơ quan Bảo vệ 
Môi trường Thuỵ Điển giành quyền pháp lý để bảo vệ môi trường từ việc khai thác các 
khu vực quan trọng. Mối quan tâm đặc biệt là những đồi cát tự nhiên được hình thành khi 
Scandinavia bị băng bao phủ (rullstensasar). Pháp luật thu hồi quyền khai thác có hiệu 
lực mười năm sau đó, vào năm 1983. Lý do cho việc trì hoãn có lẽ là để tránh tổn thất 
đầu tư đã thực hiện và để ngừng các hoạt động khai thác mới. Mặc dù vậy, vào cuối thập 
niên 1970, Fredin đã mua một đồi cát và thực hiện đầu tư đáng kể để khai thác có lợi 
nhuận. Năm 1983, Cơ quan Bảo vệ Môi trường buộc Fredin phải dừng khai thác mà 
không được đền bù. Sau đó, Fredin đã tới Toà án châu Âu và kiện đòi bồi thường cho 
các khoản đầu tư đã thực hiện cũng như các tổn thất về lợi nhuận dự kiến. Fredin đã 
thua không chỉ ở Toà án châu Âu mà còn tại các toà án Thuỵ Điển và không nhận được 
bồi thường. 

Các điều kiện này có thể thúc đẩy cho khoản tiền thu được bắt buộc, tức là sự trưng dụng. 
Tuy nhiên, thông qua trưng dụng, người ta bị ép buộc với một ước tính tuỳ ý cho giá trị tài sản. 
Mức bồi thường nên cao như thế nào? Bởi vì mức giá giữ chỗ thường cao hơn giá thị trường đối 
với những đặc điểm có thể so sánh, nên mức bồi thường cần phải cao hơn giá thị trường. Mức bồi 
thường thấp hơn có hiệu ứng chi phối sự chấp nhận của chủ sở hữu bị trưng dụng tài sản. Từ khi 
chủ sở hữu có một lý do để phóng đại giá giữ chỗ của mình, người đó có thể bị thúc đẩy tiếp tục 
tăng từ một giá thị trường tương đương vượt hơn nữa. 

Có những ví dụ về luật áp dụng bồi thường cho chủ sở hữu tài sản đến một mức cao hơn giá 
thị trường. Tuy nhiên, đó có vẻ là một ngoại lệ hơn là quy luật chung. Giá trị thị trường, đôi khi 
có thấp hơn một ít, dường như là tiêu chuẩn. Một lý do có thể là vấn đề về ước tính giá giữ chỗ và 
những gánh nặng vượt mức về thuế; xem Chương 6, Phần 4. Tuy nhiên, lưu ý rằng bồi thường 
thấp hơn mức giá giữ chỗ đặt rủi ro lên chủ sở hữu tài sản và những người này có thể trở thành bị 
chiếm đoạt, có thể tránh được điều này bằng những quy định đền bù rộng lượng hơn. 

Lý luận này cho đến nay vẫn giả thiết rằng thiệt hại cho chủ sở hữu không phụ thuộc vào 
những hành động do chính người đó thực hiện. Khắc phục được toàn bộ thiệt hại có nghĩa là 
không có rủi ro cho người sở hữu, vì rủi ro mà có thể dẫn đến đầu tư mạo hiểm hay hành động bất 
cẩn. Ví dụ, một chủ sở hữu biết rằng sẽ có bồi thường đầy đủ có thể đầu tư vào một hồ bơi mà 
không quan tâm đến nguy cơ bị thành phố trưng dụng cho kế hoạch khác. Nhiều điều luật đòi hỏi 
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người bị hại phải có hành động để giảm thiểu thiệt hại nếu không mức bồi thường có thể bị giảm 
bớt hoặc rút lại. Khoa học kinh tế của các quy tắc như vậy sẽ được kiểm tra ở một số chi tiết liên 
quan tới pháp luật trách nhiệm pháp lý trong Chương 14. 

7.2. Tịch thu có quy định 

Việc trưng dụng một phần tài sản, hoặc cấp cho một số quyền nhất định, chẳng hạn như 
quyền sử dụng hoặc định đoạt là có thể. Ví dụ, một người ngoài cuộc nào đó có thể được cho 
quyền hạ bỏ các đường dây cáp điện, công chúng có thể được quyền xâm nhập, quyền chặt cây có 
thể bị rút bỏ để bảo vệ các loài chim có nguy cơ tuyệt chủng, v.v. Tương tự như vậy, có thể có 
những hạn chế về tự do hợp đồng, ví dụ như quyền bán đất cho người nước ngoài hoặc các nhà 
phát triển có thể bị cấm hoặc hạn chế. 

Trong nhiều điều luật, những quy định như vậy về quyền sử dụng hoặc hợp đồng là không 
được đền bù gì cả. Trên quan điểm hiệu quả thì điều đó có hợp lý không? Ở trên chúng ta kết luận 
rằng người lãnh đạo khôn ngoan đóng vai trò như là một hãng bảo hiểm cho công dân bằng việc 
tính các khoản thuế có thể dự báo trước được thay vì dựa vào sự thu hồi tuỳ tiện. Không phải bồi 
thường cho chủ sở hữu tài sản hoạt động như là tịch thu ngẫu nhiên gây ra sự không chắc chắn 
làm giảm đi tiện ích của công dân và giá trị của tài sản nói chung. 

Tuy vậy, do có quy định nên nhiều tiểu bang không chi trả bồi thường thiệt hại. Một cách lý giải 
là do gánh nặng quá mức về thuế. Nghĩa là, việc bồi thường phải được thanh toán thông qua các loại 
thuế và để thu thuế là khá tốn kém và làm ảnh hưởng đến cơ chế giá cả, cụ thể là ở các nước đã có 
mức thuế cao, xem Chương 6, Mục 4. Do đó cần xem xét đến việc giới hạn thuế và các lợi ích bồi 
thường. Một vấn đề khác đối với tịch thu là có thể khó khăn để đánh giá được tổn thất do quy định của 
một quyền nào đó. Ví dụ, làm thế nào để đánh giá thiệt hại cho chủ sở hữu nếu họ buộc phải cho 
những người đi bộ sử dụng tài sản của họ? Các vấn đề tương tự vẫn tồn tại, ví dụ, trong việc cấm khai 
phá cây trồng hoặc canh tác đất vì tầm quan trọng mang tính lịch sử của khu vực, v.v. Điều này có thể 
tạo ra một số ngưỡng tổn thất trước khi chi trả bồi thường. 

Một số biện pháp cũng có thể làm giảm bớt thiệt hại cho chủ sở hữu tài sản và nhờ đó ít 
khiếu nại đòi bồi thường hơn. Một biện pháp là hoãn lại việc tịch thu, như trong trường hợp của 
Fredin ở Hộp 7.2. Một biện pháp khác là, trong trường hợp có xâm nhập, tăng cường bảo vệ cho 
vùng đất đã được làm rào ranh giới. Việc làm hàng rào có thể là khá tốn kém cho chủ sở hữu, 
nhưng nó cho thấy nơi chủ sở hữu không cho phép xâm nhập. Mặt khác, hàng rào còn chỉ ra cho 
những người khác rằng có thể xâm nhập tự do ngoài hàng rào này. Vì vậy, chủ sở hữu tài sản phải 
cân nhắc các chi phí làm hàng rào với các lợi thế của việc phòng tránh xâm nhập. 

Việc đánh giá các quy định thậm chí còn phức tạp hơn bởi thực tế những giới hạn về quyền 
của chủ sở hữu có thể làm tăng giá trị của tài sản. Quy hoạch đô thị có nghĩa là các hạn chế về 
quyền của chủ sở hữu. Ví dụ, một loại hình công nghiệp nhất định, theo quy hoạch, có thể không 
được cho phép trong khu vực. Tuy nhiên, hạn chế không có nghĩa là một tổn thất cho chủ sở hữu, 
ngay cả khi không có sự bồi thường. Nếu thay thế bằng những quyền mở rộng – tức là, tự do phát 
triển tài sản, kết hợp quyền khác của chủ sở hữu tài sản đối với sự bồi thường cho những thiệt hại 
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gây ra - có thể có những cuộc đàm phán không bao giờ kết thúc và do đó có thể không có gì phát 
triển cả. Như trong các ví dụ trên, sự phát triển ở các khu vực có thể được hiểu là sự bắt đầu làm 
tăng giá trị tài sản của mọi người. 

Một cách giải thích thứ ba cho câu hỏi tại sao việc không phải chi trả bồi thường là ảnh 
hưởng của các nhóm có quyền lực chính trị. Ví dụ, một nhóm môi trường có thể lý luận rằng một 
khu rừng nào đó cần được bảo vệ và do đó, không thể chặt bỏ. Chủ sở hữu tài sản lại yêu cầu bồi 
thường đầy đủ. Tuy nhiên, Nhà nước không muốn sử dụng các công cụ cần thiết. Nhóm môi 
trường do đó chống chế rằng hệ sinh thái rừng có quyền về môi trường riêng của nó. Nói cách 
khác, chủ sở hữu rừng không bao giờ có quyền chặt phá rừng. Nếu như các nhà môi trường thuyết 
phục thành công các nhà chức trách, rừng có thể được giữ mà không cần bồi thường cho chủ đất. 
Điều đó có thể được xem như là một chiến thắng. Tuy nhiên, lưu ý rằng sự không sẵn sàng chi trả 
của Nhà nước cho việc bảo vệ rừng bằng cách chi trả cho chủ sở hữu thông qua các loại thuế cho 
thấy rằng công chúng không sẵn sàng chi trả cho môi trường. Nếu công chúng, thông qua hệ 
thống chính trị, sẵn sàng chi trả cho việc bảo vệ hệ sinh thái (bao gồm cả gánh nặng về thuế vượt 
mức), thì việc bồi thường có thể đã được tài trợ thông qua thuế và rừng vẫn được giữ gìn mà 
không có xung đột với chủ sở hữu tài sản. Trong trường hợp “quyền môi trường” không có bồi 
thường cho chủ sở hữu, rừng cũng vẫn được giữ gìn, nhưng với chi phí thu hồi. Sự không chắc 
chắn của chủ sở hữu tài sản tính đến các tịch thu “về môi trường” sau này có thể gây ra tổn thất xã 
hội về mặt không chắc chắn về pháp lý. Nhìn chung, vấn đề mang tính đạo đức về “quyền của hệ 
sinh thái” tóm gọn lại ở một câu hỏi: ai sẽ chi trả, chủ sở hữu hay người nộp thuế? 

8. Kết luận 

Kinh tế về rủi ro ra đời là vì nhiều lý do quan tâm khác nhau đến chính sách môi trường. 
Trước tiên, với lý thuyết về ra quyết định đối với rủi ro, nó được giả định rằng các cá nhân đánh 
giá xác suất của các kết quả khác nhau và đưa ra lựa chọn hợp lý theo thái độ của họ đối với rủi ro 
(thường giả định là ghét rủi ro). Biện pháp này là quan trọng nhất trong phân tích chi phí - lợi ích 
(CBA) và trong lý thuyết về bảo hiểm sẽ được kiểm tra chi tiết hơn sau này. 

Thứ hai, tính hợp lý trong khuôn khổ và nhận thức về rủi ro của các cá nhân là rất quan 
trọng. Nói chung, các cá nhân có xu hướng cư xử như là mô hình sự lựa chọn hợp lý dự báo, 
nhưng luôn có những ngoại lệ quan trọng. Các cá nhân có xu hướng đánh giá cao rủi ro xác suất 
thấp và đánh giá thấp những rủi ro mà họ quen thuộc và có thể ảnh hưởng. Các rủi ro xác suất 
thấp với hậu quả thảm khốc như mối nguy hiểm lớn về môi trường có xu hướng hoặc là được 
đánh giá cao hoặc hoàn toàn bị bỏ qua. Những phán quyết sai có hệ thống đối với rủi ro có hậu 
quả nghiêm trọng về kinh tế và chính trị đối với các vấn đề chính sách môi trường, mà chúng ta sẽ 
thảo luận chi tiết hơn dưới đây. 

Thứ ba, phân tích tài chính của thị trường tín dụng và thương mại với các tài sản có rủi ro là 
rất quan trọng bởi vì nó phản ánh giá trị theo thời gian. Trong phần này, sự phổ biến là tách rời lãi 
suất từ tài sản an toàn (lãi trái phiếu Chính phủ) và “phí bảo hiểm rủi ro” bổ sung thêm đối với tài 
sản rủi ro như chứng khoán. Nhờ đó có thể xác định chi phí xã hội cho sự mạo hiểm do rủi ro 
công nghiệp và rủi ro chính trị. Rủi ro chính trị bao gồm những rủi ro về chính sách thuế, quy 
định và tịch thu có thể là quan trọng trong quan hệ với chính sách môi trường. 
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Nguyên tắc trung tính, nghĩa là, quy tắc mà chủ sở hữu bị tổn hại bởi sự trưng dụng phải 
được bồi thường đầy đủ, làm giảm các rủi ro chính trị và duy trì sự bền vững về pháp lý. Bằng 
cách này giá trị tài sản được duy trì, rất cơ bản trong một hệ thống thị trường kinh tế dựa trên 
quyền về tài sản. Tuy vậy, công tác bồi thường không phải lúc nào cũng được thực hiện. Một 
nguyên nhân là do tốn kém cho Chính phủ, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn. Một lý do khác 
cho việc bồi thường ít hơn bồi thường hoàn toàn là chủ sở hữu bị tổn thất bởi sự trưng dụng có thể 
làm giảm bớt tổn thất bằng các biện pháp riêng. Một lý do thứ ba, đặc biệt là về quy định, đó là sự 
mất mát đối với chủ sở hữu là nhỏ hoặc khó tính toán. 

Cuối cùng, chiết khấu chi phí và lợi ích trong tương lai nghĩa là hậu quả kinh tế cho các thế 
hệ sống 100 năm hoặc hơn 100 năm trước không được xem xét đến trong đánh giá kinh tế. Lý do 
là kinh tế lấy sở thích cá nhân của những người đang sống hiện nay như là cơ sở phân tích và mức 
lãi suất phản ánh sở thích của họ theo thời gian được thể hiện trong thị trường. Tuy nhiên, kinh tế 
học có thể ước tính sự sẵn sàng chi trả hiện nay cho các đài kỷ niệm, nghệ thuật và các loài động 
vật quý hiếm với một giá trị giả định cho các thế hệ tương lai. 

Chú ý: 
1.  Nguyên nhân chênh lệch giá trị đạt (1 hoặc 0,91) là điểm so sánh. 

2.  Một người có thể nghĩ đến rủi ro của một quỹ chung bao gồm tất cả các cổ phiếu trên thị trường trong mối 
quan hệ với giá trị của chúng trên thị trường. 
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8. TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG 

 

1. Giới thiệu 

Một trăm năm trước đây, thật khó có thể dự đoán trước được sự phát triển kinh tế trong suốt 
thế kỷ XX. Dân số thế giới đã tăng từ 1 tỷ lên 6 tỷ người. Nhiều người vẫn chết đói, nhưng nguồn 
cung cấp thực phẩm đã tăng lên đo được dựa trên mật độ sản xuất trên người tiêu dùng, giá thóc 
gạo, v.v. Thu nhập chắc chắn là không được phân bố đồng đều, nhưng đã tăng lên ở hầu hết các 
quốc gia trên thế giới. Tuổi thọ con người từ khi chào đời cũng tăng từ khoảng 40 năm tới mức 
trung bình 64 năm vào năm 1994 ở các nước nghèo và 70 năm ở các nước giàu, một phần là do cải 
thiện nông nghiệp, vệ sinh và y tế. Ở hầu hết các nước giàu có như Mỹ, Nhật Bản và Đức, trong 
suốt thế kỷ này, thu nhập thực bình quân đầu người đã tăng hai mươi lần. 

Hầu hết các Chính phủ đều tập trung vào đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Một lý do, tất nhiên 
là con người đòi hỏi nhiều tiền hơn, chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, an toàn cao hơn v.v. Chắc chắn 
có nhiều nhà lãnh đạo chính trị cho rằng công nghiệp hoá và sự tăng trưởng trong sản xuất và thu 
nhập dẫn đến những cải tiến cho nhân loại, cả về trước mắt và lâu dài. Thực tế hiện nay, hầu hết 
mọi người có thu nhập cao hơn, sống lâu hơn và được giáo dục tốt hơn so với trước đây. Tuy vậy, 
ngay cả khi các chính trị gia không tin vào sự giàu có là hạnh phúc, họ vẫn hướng mục tiêu vào 
tăng trưởng kinh tế. Đó là vì tốc độ tăng trưởng cho biết mức độ hoạt động kinh tế ở một quốc gia. 
Tăng trưởng sẽ ngừng lại trong thời gian suy thoái gây thất nghiệp, phá sản, ít khả năng trả nợ lãi 
vay và thế chấp, và do đó, ít sự sẵn sàng đầu tư hơn. Suy thoái kinh tế cũng làm giảm doanh thu 
thuế và vì thế cũng làm giảm khả năng thực hiện các chương trình chính trị. 

Một trở ngại về môi trường đó là sự tăng trưởng kinh tế đi liền với khai thác lớn các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, làm ô nhiễm và giảm đa dạng sinh học. Chủ nghĩa lạc quan công nghiệp thống 
trị, được thúc đẩy bởi sự phát triển khó tin kể từ khi bắt đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp, đã 
chuyển thành thái độ đề phòng hoặc bi quan; xem Chương 2, Mục 3. 

Tuy nhiên, hầu hết các nhà môi trường dường như tin vào sự cải thiện bởi công nghiệp hoá 
và tăng trưởng kinh tế. Vấn đề để duy trì sự giàu hơn trong tương lai – để phát triển bằng cách bền 
vững đối với việc bảo vệ thiên nhiên và các thế hệ tương lai. 

Trong viễn cảnh này, có thể dễ dàng hiểu rằng phát triển bền vững đã trở thành một nguyên 
tắc chính của luật môi trường. Có thể diễn giải nguyên tắc này theo nhiều cách khác nhau. Ở đây, 
chúng ta giới hạn việc nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế dưới sức ép về tính bền vững, so sánh 
với Chương 2, Mục 2. Động lực cơ bản cho nguyên tắc là mối lo sợ khai thác quá mức nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. Sự ô nhiễm môi trường có thể dẫn đến sự suy thoái, với hậu quả tàn khốc cho 
các thế hệ tương lai. Nguyên tắc tính bền vững cũng là một phản ứng đối với quan điểm lạc quan 
thái quá rằng tăng trưởng kinh tế giải quyết mọi vấn đề. Cách tiếp cận lạc quan là rất phổ biến 
giữa các nhà công nghiệp và các nhà kinh tế học. Dù vậy, chủ nghĩa bi quan cũng đã có truyền 
thống lâu dài trong cộng đồng các nhà kinh tế học. 
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Chương này bắt đầu ở Mục 2, với một quan điểm đánh giá bi quan mà cho đến giờ, tương 
phản mạnh mẽ với sự tăng trưởng kinh tế thực tế. Tuy nhiên, vấn đề là liệu có xuất hiện suy giảm 
trong tương lai hay không. Để thực hiện dự báo, điều quan trọng là phải hiểu được các lực lượng 
điều khiển đằng sau sự tăng trưởng kinh tế. Một vài cách giải thích liên quan đến tăng trưởng kinh 
tế sẽ được trình bày trong Mục 3. Trong Mục 4, chúng ta sẽ tập trung vào các nền kinh tế quy mô. 
Sau đó, chúng ta nghiên cứu các vấn đề khác nhau liên quan đến đo lường của sự giàu có, tiện ích, 
sự hài lòng hay hạnh phúc ở Mục 5 và 6. Mục 7 thảo luận về những cách có thể kết hợp các thế hệ 
tương lai trong tính toán kinh tế. Mục 8 kết luận. 

2. Những người bi quan 

Nhiều nhà môi trường và nhà kinh tế luôn bi quan về tương lai thường bắt đầu phân tích với 
một thực tiễn rằng nguồn tài nguyên trên Trái Đất đang ngày càng bị hạn chế. Sự khai thác liên 
tục các nguồn tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt và sự khai thác quá mức các nguồn tài nguyên có 
thể tái tạo sẽ dẫn đến nền văn minh của con người trên Trái Đất sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc. 

Quan điểm này liên quan chặt chẽ đến luật kinh tế về giảm lợi tức. “Luật” này đề cập tới một 
trường hợp mà các nguồn tài nguyên có sẵn, ví dụ như đất đai, nhưng chúng lại bị tận dụng ngày 
càng nhiều. Việc sử dụng cường độ cao làm tăng sản lượng nhưng lại tiến đến một tỷ lệ giảm dần. 

Hai nhà kinh tế học cổ điển Thomas Malthus (1766-1834) và David Ricardo (1772-1823) lý 
luận rằng theo luật giảm lợi tức, càng nhiều người cùng kinh doanh với nguồn vốn hiện có (đất) sẽ 
dẫn tới kết quả là sản lượng bình quân đầu người càng ít hơn. Nguồn tài nguyên cố định có nghĩa 
là khi dân số tăng trưởng thì nguồn cung cấp thực phẩm bình quân đầu người sẽ suy giảm. Vì thế, 
mức sống khi đó cũng suy giảm và bị buộc giảm xuống đến mức sống vừa đủ để tồn tại. Kết quả 
cuối cùng sẽ là một trạng thái ổn định với dân số chết đói. 

 
Hình 8.1. Luật giảm lợi tức và sự gia tăng dân số 

Có thể minh hoạ luật giảm lợi tức bằng Hình 8.1. Mô hình này giả thiết rằng có một nguồn 
lực cho trước (đất) và một nguồn lực linh động (lao động). Lực lượng lao động (tổng dân số) biểu 
diễn trên trục hoành và tổng sản xuất (thực phẩm) biểu diễn trên trục tung. Lợi tức giảm dần được 
minh hoạ bằng đường cong nét liền – nhiều lao động hơn sẽ làm tăng sản lượng nhưng với một tỷ 
lệ tăng giảm dần. Đường thẳng minh hoạ mức sống vừa đủ để tồn tại ở các quy mô dân số khác 

Tổng 
sản lượng 

Mức độ đủ để sống 

Tổng dân số 

Tổng sản lượng 



 

 

98 

nhau. Bắt đầu ở quy mô dân số P0, chúng ta thấy rằng tổng sản lượng là Q0 lớn hơn mức sống vừa 
đủ để tồn tại S0. Do đó, có thể tăng dân số đến quy mô P1 với sản lượng Q1 và mức sống vừa đủ 
S1. Vì Q1 lớn hơn S1, dân số sẽ tiếp tục tăng trưởng cho đến khi đạt trạng thái ổn định mà tại đó 
Qg = Ss. 

Mô hình này của Ricardo giả thiết rằng đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác được 
cho trước. Tuy nhiên, nếu như có tích luỹ, đầu tư và/hoặc thay đổi công nghệ, điều này có thể làm 
cho xu hướng mất tác dụng. Trong Hình 8.1, điều này được minh hoạ bởi đường cong nét đứt. Khi 
dân số là P1, tổng sản lượng tương ứng với Qg thay cho Q1 bởi vì sự tăng trưởng ở các yếu tố khác 
chứ không phải là lao động. 

Từ quan điểm về môi trường – với nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế và sự tăng trưởng 
nhanh chóng của dân số, Ricardo đã bi quan cho rằng sẽ xảy ra nạn đói dài. Có một vài nhà kinh 
tế khác chịu ảnh hưởng bởi phương pháp tiếp cận bi quan. Một trong những đóng góp nổi tiếng là 
của Hotelling (1931). Ông làm mẫu việc sử dụng tối ưu một nguồn tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt 
theo thời gian. Ông cũng đưa ra câu hỏi bi quan: chúng ta sẽ khai thác nguồn tài nguyên bây giờ 
rồi chết sớm hoặc tiết kiệm và chết từ từ? Kết quả phân tích trong một công thức của ông nói rằng 
điều tốt nhất chúng ta có thể làm là khai thác hết nguồn tài nguyên theo thời gian để giá cả tăng 
lên như tỷ lệ chiết khấu. Giá cả tăng ở đây là do sự gia tăng liên tục về tính khan hiếm. 

 
Hình 8.2. Đường, rượu và vi khuẩn 

Một tính toán bi quan rất có ảnh hưởng trong cuộc tranh luận về môi trường được trình bày 
trong cuốn Các giới hạn tới sự tăng trưởng của D.H. Meadows và các tác giả khác (1972). Các 
tác giả lập một dự đoán từ một mô hình dựa trên các dữ liệu lịch sử 1900-1970. Thực phẩm, sản 
lượng công nghiệp và dân số tăng trưởng theo cấp số nhân, cho đến khi cơ sở tài nguyên giảm dần 
nhanh chóng gây ra sự chậm lại trong sản xuất. Trong khoảng năm 2000, sự tăng trưởng dân số 
đổi hướng trở thành một sự suy giảm do thiếu nguồn lực. Sự ô nhiễm và dân số giảm đi vào giữa 
thế kỷ XXI do tài nguyên giảm và hoạt động kinh tế thấp hơn. Nghĩa là, nền văn minh mở rộng 
của chúng ta sớm đến thời điểm kết thúc. Mô hình quá đơn giản này minh hoạ hiệu quả vấn đề, 
nhưng chính sự đơn giản cũng lại là một hạn chế lớn. Mô hình minh hoạ trường hợp không có lực 
lượng bên ngoài nào can thiệp vào quá trình hướng tới sự thiếu ăn. Vì thế nó không phá hỏng các 
thay đổi hành vi, thay đổi kỹ thuật, phản ứng trên thị trường v.v. 
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Mô hình cũng có thể minh hoạ giống như quá trình thử nghiệm trong ống nghiệm đối với 
vi khuẩn sống trên một nguồn lực hạn chế, như mô tả trong Hình 8.2. Hình 8.2 minh hoạ sự 
tăng trưởng của một vi sinh vật, ví dụ như nấm men, trong một lượng chất dinh dưỡng nhất 
định. Vi khuẩn phát triển theo cấp số nhân cho đến khi chúng chết bởi chính chất thải của 
chúng, đó là rượu1. 

3. Các lý giải về sự tăng trưởng 

Cho đến nay, lịch sử hiện đại không ủng hộ các dự báo bi quan. Kể từ thời của Malthus, 
thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên ở hầu hết các khu vực trên thế giới, còn dân số thế 
giới chưa bắt đầu suy giảm do sự đói nghèo tăng lên như mô hình mà Meadows và các tác giả 
khác dự kiến. Một phần lớn của Thế giới thứ ba gần đây đã thành công trong việc phòng tránh 
cái “bẫy nghèo đói” đặc trưng bởi sự tăng trưởng dân số lớn hơn sự tăng trưởng kinh tế. Thật 
vậy, giá của hầu hết các nguồn lực và các sản phẩm cơ bản như ngũ cốc đã giảm, cho thấy sự 
khan hiếm ít hơn. 

Vậy, nên lý giải như thế nào cho sự tăng trưởng hiếm có trong lịch sử diễn ra trong suốt 
300 năm trở lại đây? Tất nhiên, có nhiều nhà kinh tế quan tâm đến câu hỏi này. Tuy vậy 
không có câu trả lời đơn giản mà thay vào đó là một loạt các yếu tố kết hợp với nhau có thể lý 
giải cho sự phát triển. 

Một trong những yếu tố đó là tiếp cận các tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ, một quốc gia giàu có về 
kim loại, thuỷ điện và đất nông nghiệp, tất nhiên, có lợi thế rõ ràng. Tuy nhiên, điều này không đủ để 
lý giải cho sự tiến bộ kinh tế. Tài nguyên phong phú không đủ để lý giải cho sự phát triển. Ví dụ, Liên 
Xô cũ, châu Phi và Nam Mỹ rất giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn không thịnh vượng, còn Tây 
Âu, Đài Loan và Nhật Bản đã phát triển với các nguồn tài nguyên tương đối ít. 

Một yếu tố khác là vốn vật lý. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị đã được nhiều nhà 
kinh tế coi là quan trọng cho sự phát triển kinh tế. Thật vậy, nhiều hỗ trợ phát triển trong thời kỳ sau 
chiến tranh đã dựa trên các khoản vay và viện trợ cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng và vốn đầu tư công 
nghiệp. Tuy nhiên, chỉ riêng vốn không thể lý giải được cho sự thành công. Nhiều quốc gia công 
nghiệp kém phát triển có một gánh nặng lớn các khoản nợ không tính lãi suất. Trong thực tế, các 
nhà lãnh đạo Xô viết là những người hết sức tin tưởng vào sự tích luỹ vốn để tăng trưởng kinh tế. 
Họ kìm hãm mức tiêu thụ tư nhân và tăng cường đầu tư vốn mạnh nhưng không thành công. 

Một yếu tố lý giải thứ ba là kiến thức kỹ thuật. Không ai phủ nhận rằng sự phát triển kỹ thuật 
có tầm quan trọng cho sự tiến bộ kinh tế ở hầu hết các nước. Tuy nhiên, ở đây cần phải có nhiều 
cách lý giải hơn. Kiến thức kỹ thuật, bản thân nó không phải là một đảm bảo cho sự tăng trưởng 
kinh tế. Trừ những phát hiện mới, phi khai thác hoặc được bảo vệ, mọi người có thể công khai 
tiếp cận với kiến thức thông qua các tài liệu và thư viện. Tuy nhiên, đó lại là cái sử dụng không 
đồng đều nhất, điều đó chỉ ra rằng có những khác biệt về kỹ năng, khả năng hay động cơ tận dụng 
những phát hiện khoa học và kỹ thuật mới. 

Điều này mang chúng ta đến với một yếu tố thứ tư – vốn con người - dựa trên sự đầu tư vào 
giáo dục và năng lực cá nhân ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ngày nay, kiến thức và kỹ năng của con 
người thường được xem là yếu tố quan trọng nhất trong việc lý giải về sự phát triển kinh tế. 
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Tuy vậy vẫn còn thiếu các yếu tố thể chế cơ bản quan trọng. Các lý giải về thể chế được nhấn 
mạnh trong nhiều nghiên cứu gần đây. Một thành phần thể chế quan trọng là hệ thống quyền sở 
hữu được đã thảo luận trong Chương 3 và 4. Điểm mấu chốt là những lực lượng chỉ đạo hướng tới 
sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như hiệu quả đầu tư vào vốn vật chất, vốn 
con người và sự đổi mới, là các động cơ kinh tế, tức là, khả năng để đạt được lợi nhuận từ những 
nỗ lực và đầu tư. Nói cách khác, một cá nhân có thể tiếp cận các nguồn tài nguyên vật chất và 
kiến thức để nỗ lực mang lại lợi ích xã hội, nhưng vẫn không hành động bởi vì cá nhân đó không 
được trả tiền. Tương tự, sự ăn không có thể gây thiếu hiệu quả và cản trở sự phát triển kinh tế, 
cũng như kết quả của việc sử dụng sai các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Các thể chế cơ bản như hệ thống tư pháp công cộng của một quốc gia là một phần của vốn xã 
hội của quốc gia đó. Tính chắc chắn về pháp lý và quyền sở hữu được tôn trọng bao gồm quyền 
thương mại, hợp đồng và liên kết ở đây có tầm quan trọng sống còn. Những quyền không được định 
rõ, phạm tội kinh tế và tham nhũng có thể kìm hãm sự phát triển của một quốc gia cũng như sự phát 
triển toàn cầu. Các thể chế chính trị dân chủ và thị trường là quan trọng nhất để tránh sự phát triển 
như trong mô hình của Meadows và các tác giả khác được mô tả bởi những phản ứng của các vi 
khuẩn đối với sự khan hiếm trước khi thảm hoạ xảy ra. Ngay khi một số nguồn tài nguyên nào đó bị 
thiếu hụt, sự thay đổi về giá và đầu tư vào các lựa chọn thay thế sẽ xuất hiện. Tương tự như vậy, thái 
độ sẽ thay đổi và dẫn đến những thay đổi chính trị và pháp lý. Trong thực tế, sự biến đổi môi trường 
đương đại là một phản ứng mà thông qua hệ thống chính chị và giá cả, tự nó có thể đóng góp ngăn 
ngừa thảm hoạ trong tương lai. 

4. Phân chia lao động và Hiệu quả kinh tế quy mô 

Các nghiên cứu về đổi mới sự phát triển kinh tế có truyền thống tập trung vào khoa học tự 
nhiên và cải tiến công nghệ. Như đã nêu ở trên, tổ chức sản xuất và phần thưởng cũng không kém 
phần quan trọng. Ở đây quyền sở hữu và quyền tự do hợp đồng và liên kết là cơ bản. Một vấn đề 
có tính tổ chức liên quan là sự phân chia lao động. Trong kinh tế học, một kiến thức phổ biến là sự 
phân chia lao động, chuyên môn hoá và tận dụng các hiệu quả kinh tế quy mô là nền tảng cho sự 
phát triển kinh tế. Phát hiện này gắn với tác phẩm nổi tiếng Sự giàu có của các quốc gia của 
Adam Smith, mà câu đầu tiên của tác phẩm được trích dẫn ở phần đầu chương này. Sau đó, trong 
chương đầu tiên, Smith trình bày một số ví dụ về tầm quan trọng của sự phân chia lao động, trong 
đó có ví dụ nổi tiếng về nhà máy ghim được trích trong Hộp 8.1. 

Chuyên môn hoá sản xuất và tận dụng các hiệu quả kinh tế quy mô đòi hỏi sự đầu tư vào vốn 
vật chất, cũng như kiến thức và các hệ thống sản xuất. Tương tự như vậy, chuyên môn hoá cá 
nhân đòi hỏi sự đầu tư vào kiến thức và kỹ năng, có nghĩa là vốn con người. Sự tương đồng tiêu 
biểu của ngành công nghiệp hiện đại là đầu tư lớn và giảm các chi bình quân sản xuất, do đó các 
đơn vị sản xuất lớn sẽ làm giảm chi phí. Cạnh tranh và tìm kiếm lợi nhuận làm cho các ngành 
công nghiệp ngày càng lớn mạnh. Năng suất cũng đã tăng lên nhiều lần, như trong ví dụ về nhà 
máy sản xuất ghim. Song song với sự gia tăng các đơn vị sản xuất, chúng ta có thể thấy sự gia 
tăng trên các thị trường. Trong thực tế, một điều kiện tiên quyết cho các phương pháp sản xuất 
hiện đại là thị trường quốc tế và thương mại quốc tế. Hiện nay, nhiều thị trường có quy mô quốc 
tế và một số rất ít là toàn cầu. Do đó, có một gia tăng rất lớn về vận chuyển. Mật độ sản phẩm 
trong công nghiệp và mật độ dân trong thành phố lớn đòi hỏi phải vận chuyển trên toàn thế giới. 
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HỘP 8.1. VÍ DỤ VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GHIM TRONG SỰ GIÀU CÓ CỦA CÁC 
QUỐC GIA 

… người làm ghim; một người thợ không được đào tạo để kinh doanh ngành này..., có lẽ 
với khả năng tối đa của mình, anh ta khó có thể làm ra một cái ghim trong một ngày và 
chắc chắn không thể làm ra được 20 cái ghim. Nhưng theo cách thức mà doanh nghiệp 
đang thực hiện, không chỉ toàn bộ công việc là công việc kinh doanh riêng một công việc 
được chia thành vài nhánh, trong đó hầu hết tương tự như các công việc kinh doanh 
riêng. Một người rút dây điện ra, một người kéo thẳng, người thứ ba cắt, người thứ tư vót 
nhọn, người thứ năm mài ở phía trên để gắn đầu mũ; để làm đầu mũ lại cần 3 thao tác 
riêng biệt; gập ghim lên là một ngành riêng, mạ trắng ghim lại là một ngành khác, bản 
thân việc ghim vào giấy cũng là cả một ngành thương mại và theo cách này, kỹ năng kinh 
doanh quan trọng của việc làm ghim được chia thành 18 thao tác riêng biệt mà trong một 
số nhà máy, toàn bộ thao tác lại được thực hiện bởi nhiều người khác nhau, mặc dù ở 
những nhà máy khác thì có khi một người thực hiện 2 hoặc 3 thao tác trên. Tôi đã từng 
thấy một nhà máy nhỏ kiểu này mà chỉ có 10 người được tuyển dụng và do đó, một số 
người đã thực hiện 2 hay 3 thao tác riêng biệt. Mặc dù họ rất nghèo, nhưng được trang bị 
máy móc cần thiết và khi tận dụng hết khả năng của bản thân, họ có thể làm ra khoảng 
12£ ghim một ngày. Trong 1 pound, có phiên bản của 4.000 chiếc ghim cỡ vừa. Vì vậy, 
10 người thợ có thể cùng làm ra phiên bản của 40.000 chiếc ghim một ngày. 

Nguồn: Adam Smith, Sự giàu có của các quốc gia, 1979, trang 109-110,  
xuất bản lần đầu tiên năm 1776. 

5. Các giải pháp phát triển 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đo giá trị kinh tế của tổng tất cả các hàng hoá và dịch vụ 
được sản xuất ra trong một năm. Vì việc chi tiêu cho sản xuất và dịch vụ tạo ra thu nhập, phép đo 
cũng phản ánh tổng thu nhập quốc nội. Tăng trưởng kinh tế chiếm ưu thế khi có sự gia tăng trong 
GDP từ năm này qua năm khác. 

Một lợi thế của phép đo GDP là tất cả đều được tính bằng tiền. Tất cả các khoản thu nhập 
hoặc giá trị sản xuất chỉ đơn giản là bổ sung cho nhau. Là một phép đo phúc lợi, GDP có nhược 
điểm là chỉ có tổng số hoặc thu nhập bình quân được tính. Do đó sự phân phối của cải trong dân 
chúng không được xét tới. Một nhược điểm khác là nhiều yếu tố, chẳng hạn như chất lượng cuộc 
sống và sự suy giảm của các loài sinh vật quý hiếm, không được kể đến. Vì vậy, các chỉ số được 
xây dựng nhằm hướng tới phân phối thu nhập, tuổi thọ mong muốn, tình trạng biết chữ v.v. nhằm 
có được một hình ảnh đầy đủ hơn về phúc lợi cho con người. Tuy nhiên, vấn đề so sánh nhiều giá 
trị vẫn còn, ví dụ như tình trạng biết đọc chữ và với thu nhập bình quân và phân phối thu nhập. 
Cái cần phải đánh giá là chính trị hay đạo đức chứ không phải là kinh tế. 

Tổng sản phẩm quốc nội ròng, NDP là một biện pháp điều chỉnh khấu hao vốn. Tuy nhiên, 
các ước tính NDP tiêu chuẩn không làm giảm tổng số cổ phần của tài nguyên thiên nhiên và suy 
giảm các giá trị môi trường. Để điều chỉnh cho đúng, các nhà kinh tế học đã tính toán tổn thất do 
ô nhiễm và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, các tính toán này có hạn chế đáng kể và do 
đó, còn gây tranh cãi. Ví dụ, các nhà môi trường có thể lập luận rằng về mặt kinh tế, không thể 
xác định giá trị cho sự mất đa dạng sinh học. Vì thế, NDP vẫn là một ước tính quá cao. Mặt khác, 
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người lạc quan đối với sự phát triển công nghiệp có thể tuyên bố rằng các biện pháp GDP và NDP 
không bao gồm giá trị tích cực của tất cả các nguồn vốn và kiến thức sẵn có trong xã hội hiện đại. 
Vốn được tích luỹ thông qua các khoản tiết kiệm và đầu tư. Có nguồn vốn khổng lồ đầu tư cho cơ 
sở hạ tầng, cao ốc và máy móc - đó là một phần đáng kể của các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
được chuyển thành các nguồn lực khác có giá trị cho nhân loại. Nguồn vốn này sẽ góp phần vào 
sự giàu có tương lai, mà khi đến lượt sẽ tạo ra nhiều khoản đầu tư nữa vào vốn cho các thế hệ kế 
tiếp, v.v. Tương tự như vậy, sự tích luỹ vốn con người, trong đó bao gồm trau dồi kiến thức và các 
loại kỹ năng khác nhau, là quan trọng không kém. Những phát hiện mới trong công nghệ thông 
tin, y học, tâm lý học, v.v... góp phần vào sự giàu có của chúng ta và kiến thức này sẽ tồn tại trong 
tương lai, nếu nó không trở nên lỗi thời do sự mở mang thêm kiến thức mới. 

6. Sự giàu có và hạnh phúc 

Khi GDP được dùng làm thước đo phúc lợi thì có một vài giả định đơn giản hoá quan trọng, rõ 
ràng hoặc ngầm định xuất hiện. Chỉ có tiền mới có giá trị và bổ sung thêm cho các cá nhân khác nhau. 
Nghĩa là, sự phân phối là không liên quan - hay tất cả mọi người được xem như có cận biên về tiền 
thực tiễn là như nhau. Hơn nữa, các tính toán được dựa trên một mô hình tân cổ điển của các cá nhân 
độc lập và tối đa hoá tiện ích. Với mô hình này, sở thích/ưu tiên là riêng lẻ và giả định trước. Do đó, 
kinh tế học không bao gồm lý thuyết về sự hình thành và thay đổi trong con người, đạo đức, hay giá trị 
đạo đức. Điều này dĩ nhiên không hạn chế việc sử dụng kinh tế học. Dù sao kinh tế học có những phân 
tích quan trọng liên quan đến đạo đức và chính sách môi trường. Vì vậy, điều quan trọng là phải làm 
rõ những đóng góp cũng như các giới hạn của kinh tế học. 

Một thiếu sót khi kinh tế học giả định rằng các cá thể độc lập (nguyên tử) là nó không phù 
hợp với tiện ích tương đối (thói ganh tỵ hay lòng vị tha). Nếu một cá nhân có một vị trí tồi hơn 
(hoặc tốt hơn) thì chỉ là vì một người khác có vị trí tốt hơn (hoặc tồi hơn), các tình huống không 
thể so sánh đơn giản được. Ví dụ, nếu một người hàng xóm mua một chiếc Mercedes và tiện ích 
của tất cả các chủ sở hữu Volkswagen do đó sẽ giảm đi, tổng tiện ích xe hơi không phải được 
phản ánh bởi tổng giá trị của các chiếc xe. Mặt khác, nếu lòng vị tha chiếm ưu thế, tất cả mọi 
người đều vui vẻ vì chiếc Mercedes mới của người hàng xóm và tổng tiện ích đó vì thế sẽ tăng lên 
lớn hơn so với tiện ích của riêng của người mua. Kiểu phụ thuộc lẫn nhau này của tiện ích thường 
bị quên lãng trong phân tích kinh tế nhưng lại quan trọng trong xã hội học và tâm lý học. Sự phụ 
thuộc lẫn nhau về mặt xã hội trong kinh tế học bị hạn chế đối với các tương tác thông qua địa chỉ 
liên lạc và thị trường. 

Một giả định về kiểu phụ thuộc này trong kinh tế học là tính hài lòng cận biên của hàng hoá 
là dương nhưng giảm dần, có nghĩa là, các cá nhân muốn có nhiều loại hàng khan hiếm hơn 
nhưng sự hài lòng hay tiện ích thì lại giảm đi. Theo các giả định này, chúng ta phải đạt được 
“điểm hạnh phúc” trong xã hội thịnh vượng, tức là đạt tới một mức tiêu thụ mà tại đó các cá nhân 
đều hài lòng. Tuy nhiên, có vẻ như điều đó là không thể nếu sở thích thay đổi theo thời gian và 
vẫn còn nhu cầu về nhiều hàng hoá ngay cả trong các xã hội giàu có. 

Đối với nhân loại sẽ là một trạng thái buồn tẻ nếu như khi một cá nhân tiêu thụ nhiều hơn lại 
dẫn tới sự thay đổi có hệ thống sở thích cá nhân theo thời gian, kết quả là có nhiều nhu cầu hơn 
chứ không phải ngày càng hài lòng. Khả năng của các cá nhân phấn đấu cho vị trí tương đối trong 
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một vòng tròn luẩn quẩn sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thảo luận nhiều trong cuộc tranh 
luận về môi trường, nhưng với một số ngoại lệ, không có liên quan trong phân tích kinh tế. Một lần 
nữa, lý do là giới hạn của lý thuyết kinh tế, mà giả định về các ưu tiên như đã cho. Hãy để cho tâm 
lý học, xã hội học, sinh học v.v. giải thích những mong muốn và nhu cầu cơ bản của con người. 

Phong trào môi trường bị chi phối nhiều bởi sự thay đổi thái độ ủng hộ tiêu dùng thân thiện 
với môi trường. Các biện pháp xử lý rác thải mới thiết lập cũng bị công kích và tái chế cùng với 
phương pháp sản xuất sạch được đề xuất cho một môi trường tốt hơn. Thái độ thay đổi biểu hiện 
trong nền kinh tế thông qua những thay đổi trong cung và cầu. Người tiêu dùng có nhu cầu về 
những sản phẩm “xanh” và các doanh nghiệp “xanh” thì cung cấp những sản phẩm đó. Môi 
trường đã nhanh chóng trở thành lĩnh vực kinh doanh lớn ở các nước công nghiệp hoá cao. Những 
thái độ mới này có thể có tác động quan trọng đến sự tiêu thụ và sản xuất và có thể về lâu dài sinh 
lợi cho nhân loại. Nếu vậy, điều này cũng sẽ có tác động quan trọng tới nền kinh tế thế giới. Tuy 
nhiên, trong kinh tế không có nhiều để bổ sung cho câu hỏi về những thay đổi của ý tưởng và thái 
độ diễn ra như thế nào. 

Hơn nữa, kinh tế học không thể đánh giá được những thay đổi tiện ích do thay đổi thái độ. 
Các cá nhân có thể hoặc ít nhiều hài lòng đối với sự thay đổi nhận thức về môi trường. Sự sẵn 
sàng trả tiền để đầu tư về môi trường có thể tăng lên và có thể đem lại giá trị kinh tế, nhưng không 
phải là tất cả mọi người đều hạnh phúc hoặc hài lòng. Điều này kéo chúng ta trở lại câu hỏi cũ: là 
một người bình thường thoả mãn hay một nhà thông thái giác ngộ thì tốt hơn? 

Một vấn đề đạo đức khác là thực tế ngày nay, Trái Đất nuôi sống 6 tỷ người. Điều đó có 
thể được xem như là một vấn đề lớn, nhưng phải chăng nó chỉ là một gánh nặng? Nhiều người 
tạo nên một nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển. Hơn nữa, sự tồn tại của nhiều người 
hơn có thể được xem như là một cải tiến bản chất, ngay cả khi đó là lúc phải hy sinh các loài 
khác và môi trường. 

Tuy nhiên, những vấn đề về sự giàu có, hạnh phúc, tôn giáo và giá trị con người tương ứng với 
các loài vật khác thuộc về lương tâm và đạo đức và nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này. 

7. Các thế hệ tương lai và các ưu tiên xã hội 

Trong Chương 7, Mục 6, chúng ta đã kết luận rằng các khoản thu nhập và chi phí trong 
tương lai sẽ được khấu trừ. Vì vậy, tác động lâu dài sẽ có tầm quan trọng ít hơn. Quả thực, lợi ích 
và chi phí xuất hiện trong 30 - 50 năm và xa hơn nữa hầu như sẽ không có ý nghĩa gì quan trọng 
trong phân tích chi phí - lợi ích. Một lý do cơ sở cho chiết khấu là sự không chắc chắn về tương 
lai. Trong nhiều lĩnh vực khác, sự sẵn sàng tiết kiệm của cá nhân cho tương lai phụ thuộc vào tuổi 
thọ. Sự sẵn sàng vay phụ thuộc vào lợi nhuận tương lai kỳ vọng và rủi ro của các dự án có sẵn. 
Nói chung, sự không chắc tồn tại trong tương lai, công nghệ, thị trường, thuế, thu hồi và v.v. sẽ 
gây nên những xem xét về sự không chắc chắn và sự không sản sinh hơn 50 năm. Do đó, thị 
trường vốn chỉ ra rằng mọi người không tính trước được nhiều hơn 1 hoặc 2 thế hệ. 

Tuy nhiên, có nhiều điều cần cân nhắc lâu dài rõ ràng là cần thiết cho sự sống còn của một 
nền văn minh nhân loại tiên tiến. Có một cuộc xung đột giữa tính hợp lý cá nhân, như được biểu 
hiện trên thị trường, với tính hợp lý tập thể của nhân loại hoặc xã hội theo một nghĩa rộng. Hãy 
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tham khảo ví dụ đầu tiên của chúng tôi về đi lại tự do trong giao thông tắc nghẽn được trao đổi 
trong Chương 3, Mục 3. Ở đây, lái xe là hợp lý về mặt cá nhân miễn là có được một lợi ích riêng, 
mặc dù về mặt tập thể thì điều đó lại là có hại. Tương tự như vậy, để thực hiện một hành vi vi 
phạm môi trường có thể hợp lý về cá nhân với rủi ro bị phát hiện nhỏ, nhưng có hại cho xã hội. 
Do đó, tính hợp lý cá nhân khác với những gì là hợp lý về xã hội. Tương tự, những gì là hợp lý 
trong quan điểm kinh tế xã hội đối với những người đang sống hiện nay có thể không nhất thiết là 
lựa chọn thay thế tốt nhất từ quan điểm của nhân loại. Dường như sự hiểu biết về điều này bằng 
cách nào đó đã nằm trong bản chất hay sở thích của con người. Nếu không, sẽ rất khó giải thích 
tại sao từ hàng thế kỷ qua người ta lại trồng cây ôliu và tại sao người ta lại xây dựng nhà cửa để 
chống chịu sự ăn mòn. Con người đã tạo ra và ngưỡng mộ tượng đá, tranh dầu và hàng thủ công 
bằng vàng, bạc và gỗ có độ bền hàng trăm năm. Thật khó mà giải thích được về mặt kinh tế cho 
những đầu tư dài hạn như vậy trong bối cảnh lịch sử quá khứ, khi mà cuộc sống vừa ngắn hơn vừa 
rủi ro hơn và khi mà tỷ lệ chiết khấu cao hơn chỉ là kỳ vọng. 

Các nhà kinh tế học và triết học đã thử nhiều cách khác nhau để kết hợp các cân nhắc rất dài 
hạn vào trong quyết định của con người. Một cách là tính toán đầu tư dài hạn hay đầu tư về môi 
trường với một tỷ lệ chiết khấu nhỏ hơn các đầu tư khác, nói cách khác là môi trường (hay văn 
hoá) nên được trợ cấp so với các đầu tư (tư nhân) khác. Điều này có thể có động lực về đạo đức 
hoặc chính trị, nhưng vẫn chưa có lời giải thích kinh tế nào cho câu hỏi tại sao chúng ta nên xem 
xét tới các thế hệ sẽ sống hàng trăm năm sau này. 

Hơn nữa, làm thế nào để quyết định trợ cấp cho các đầu tư “môi trường”? Và ai là người trả 
tiền? Thực tế nền kinh tế thiển cận không có nghĩa là chính trị có nhiều khả năng hơn để đưa ra 
các quyết định dài hạn. Thật vậy, người ta có thể lập luận rằng có những thất bại lớn trong quy 
trình quyết định chính trị. Các chính trị gia, những người luôn mong muốn được tái cử, có thể có 
quan điểm chỉ cần thêm một vài năm sau cuộc bầu cử tiếp theo và có lẽ, họ phụ thuộc vào sự ủng 
hộ các lợi ích đặc biệt. Chúng ta sẽ trao đổi thêm về tác động của các lợi ích đặc biệt vào việc ra 
quyết định chính trị trong Chương 10, Mục 4. Như vậy, các chính trị gia có thể còn thiển cận hơn 
cả thị trường. 

Một cách tiếp cận khác đối với vấn đề này là coi môi trường hoặc một loài vật nhất định có 
giá trị “lựa chọn”. Giá trị lựa chọn tương ứng với khả năng tái tạo – khi một loài vật tuyệt chủng, 
sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại, nhưng gen của loài đó, trong tương lai có thể là rất hữu ích. 
Các lựa chọn chắc chắn là có một giá trị thị trường, nhưng giá trị lựa chọn cũng bị khấu hao và do 
đó, lựa chọn đối với các thế hệ tương lai là không đáng kể. 

Như đã được thảo luận từ góc độ pháp lý trong Chương 2, Mục 2, hoặc là nhiệm vụ để lại cơ 
hội cho thế hệ kế thừa vì bản thân chúng ta đã nhận và “mượn” không từ thế hệ tương lai, đạo đức 
của sự bền vững có thể được xã hội chấp nhận hơn từ quan điểm tương lai của nhân loại. Tuy 
nhiên, không có lời giải thích rõ ràng đơn giản nào cho nó. Một cách lý giải là quy vào một hợp 
đồng xã hội có tính giả thuyết, bao gồm tất cả các thế hệ, kể cả thế hệ chúng ta cũng như các thế 
hệ trong quá khứ và tương lai. Bằng các hợp đồng này, mỗi thế hệ có một cam kết để lại cho Trái 
Đất một điều kiện bảo đảm cho các thế hệ tương lai ít nhất là có cơ hội hay tiện ích như hiện nay. 

Ý tưởng này chắc chắn có một số phản đối, nhưng nhiều vấn đề có liên quan tới triết học. 
Phép ẩn dụ của một hợp đồng xã hội có thể được áp dụng trong trường hợp các bên liên quan có 
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thể, ít nhất là giả thuyết, gặp nhau và thống nhất về quyền sở hữu và chính quyền. Theo như John 
Rawls (1972) gợi ý, các bên “hợp đồng” cũng có thể thống nhất về phân phối thu nhập dưới một 
tấm màn che vô hình, không cần biết rằng họ sẽ trở thành ai. Hợp đồng Rawls về vốn sở hữu có 
thể được xem như một thoả thuận về hỗ trợ lẫn nhau, và các hợp đồng như vậy vẫn tồn tại trong 
thực tế, mặc dù trên quy mô hạn chế. Một khó khăn đối với thoả thuận qua nhiều thế hệ là thế hệ 
sau không có gì để đáp lại các thế hệ trước. 

Một khó khăn khác là nên đo lường và mô tả lợi ích như thế nào. Nên so sánh lợi ích của 
nhân loại 6 tỷ người ngày nay với nhân loại mai sau, khoảng 10 tỷ người như thế nào? Nên chăng, 
tiện ích bình quân ít nhất vẫn giữ nguyên như cũ, hay là tiện ích của mỗi cá nhân tăng lên? Nói 
cách khác, có phải chúng ta, những người hiện đang sống, phải chịu trách nhiệm cho sự ra đời của 
cháu chắt chúng ta? 

Nếu mục tiêu là để tạo cùng cơ hội cho các thế hệ xa hơn nữa, sẽ có những vấn đề tương tự 
với khái niệm “cơ hội”. Cơ hội, hôm nay, khá khác với cơ hội của 100 trước đây và rất khó để so 
sánh các cơ hội đó. Thế hệ tương lai có nên có những cơ hội như chúng ta có? Một lý giải khác là 
chúng ta nên để nó trong sự hài hòa tự nhiên như nó vốn có. Một lần nữa, chỉ tiêu là gì? Tự nhiên 
nên giống như chính nó cách đây 100 năm hay trước thời kỳ công nghiệp hoá? Và ở đâu có sự hài 
hòa trong tự nhiên hay trong trí tưởng tượng của chúng ta? Cuộc sống, thực tế là một cuộc đấu 
tranh đối với hầu hết các loài vật và con người cũng là một loài trong số đó. 

HỘP 8.2. QUYỀN CỦA CÁC THẾ HỆ TƯƠNG LAI 

Vấn đề xác định giá trị của quyền của thế hệ tương lai phát sinh trong CBA được thực 
hiện để đơn giản hoá các quyết định chính sách môi trường. Câu hỏi đặt ra là làm thế 
nào để cân bằng lợi ích cho thế hệ tương lai với các biện pháp tốn kém hiện nay. Không 
có sự lựa chọn kinh tế trực tiếp nào, nhưng cũng có những ý kiến đạo đức khác nhau về 
vấn đề này. Ví dụ, Revesz (1999) lý luận rằng nên tạo ra sự phân biệt giữa một bên là sự 
tổn hại do ô nhiễm môi trường gây ra với khoảng thời gian chưa xác định thấp với một 
bên là các hoạt động có thể ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. Ông tuyên bố rằng 
chiết khấu là thích hợp trong trường hợp các tác hại tiềm ẩn xảy ra sau này trong cuộc 
đời một con người. Tuy nhiên, trong trường hợp có tổn hại đến các thế hệ tương lai, chiết 
khấu sẽ phải được điều chỉnh về đạo đức. Nó lẽ ra chỉ đơn giản là một phương tiện đặc 
quyền lợi ích của thế hệ hiện thời. Ông cũng lập luận rằng, việc điều chỉnh lên giá trị cuộc 
sống cần phải được thực hiện có tính đến sự lo lắng đối với các chất gây ung thư trong 
môi trường, cũng như đối với mức thu nhập của nạn nhân. Revesz còn cho rằng nếu 
không xem xét với những vấn đề này, quá trình điều chỉnh sẽ có nguy cơ làm giảm giá trị 
cuộc sống con người. 

Ý tưởng về quyền của môi trường hoặc của các thế hệ mai sau, thuộc về nhiều ý tưởng dưới 
tiêu đề “các quyền tự nhiên” - có nghĩa là, các nguyên tắc mà Chúa hay thiên nhiên quy định mà 
không được hoặc không thể lý giải được như là một kết quả của những hành động hay thoả thuận 
của con người; xem Chương 4, Mục 9. Niềm tin vào những giá trị nội tại, một trật tự tự nhiên hay 
sự hài hòa mà con người nên cố gắng để đạt được và tính bền vững, v.v. không thể được bắt 
nguồn từ lý thuyết truyền thống, định hướng cá nhân, phúc lợi kinh tế. 

Tóm lại, rất khó tìm được một cơ sở kinh tế cho khái niệm “phát triển bền vững” như được 
giải nghĩa trong các văn bản quy phạm pháp luật và chính trị giống như Tuyên bố Rio. Trong các 
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tài liệu này, “phát triển bền vững” luôn luôn đề cập đến sự cần thiết bảo vệ thế hệ tương lai. Sự 
bảo vệ như vậy có thể có một yêu cầu về đạo đức hay tôn giáo, nhưng rất khó để phù hợp với 
logic kinh tế. 

8. Kết luận 

Theo quan điểm của chúng tôi, sự phát triển kinh tế duy nhất mang tính lịch sử xuất phát từ 
cuộc Cách mạng công nghiệp rất có ích cho nhân loại. Tuy nhiên, nhân loại hiện nay đang phải đối 
mặt với một số vấn đề môi trường cần được xem xét và giải quyết một cách hợp lý. Để có được một 
tương lai bền vững, điều quan trọng là phải tìm hiểu được các lực lượng phía sau bất kỳ sự tăng 
trưởng có ý nghĩa nào. Có một vài yếu tố mang tính lý giải mà chúng tôi vừa chỉ ra đây: tận dụng 
các hiệu quả kinh tế quy mô, hình thành vốn vật chất và con người vốn xã hội dưới hình thức thói 
quen thương mại, tính chắc chắn pháp lý và các tổ chức công cộng và tư nhân hoạt động tốt. 

Nếu chỉ đơn giản tập trung giảm khai thác quặng tinh khiết thì không hữu ích cho lắm. Thật 
vậy, ví dụ, việc trợ cấp cho nhiên liệu phi hoá thạch và thuế tài nguyên thiên nhiên không tái tạo 
có thể dẫn đến sự lãng phí các nguồn lực khan hiếm khác. Tài nguyên thiên nhiên được chuyển 
hoá thành các loại vốn và kỹ năng của con người. Các vấn đề dường như liên quan nhiều hơn đến 
các tác động tiêu cực bên ngoài trong khai thác mỏ, sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ. Ví dụ, hiệu 
ứng nhà kính không phải là do sự khan hiếm nhiên liệu trong đất mà là do điều ngược lại. Vấn đề 
tiếp cận và di chuyển tự do sự ô nhiễm trong không khí mới là vấn đề. Vì vậy, nguyên nhân chính 
đề là di chuyển tự do và thiếu cơ chế thúc đẩy việc xem xét về tính phụ thuộc lẫn nhau. 

Ở đây, vốn xã hội, với nghĩa rộng, đóng một vai trò trung tâm. Việc thành lập các quy định 
pháp lý hiệu quả có tầm quan trọng như là biện pháp đầu tiên bảo vệ môi trường. Điều này đặc biệt 
đúng đối với các vấn đề về quyền sở hữu liên quan đến kiến thức mới và các kỹ thuật mới. Có 
những ví dụ rõ ràng về những hậu quả của kiến thức mới và sự thiếu các quyền sở hữu chúng. Một 
là sự chia tách nguyên tử, sản xuất bom và sản xuất điện hạt nhân. Kiến thức mới này đã đưa tới một 
nguồn lực đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, quyền hợp pháp để sử dụng năng lượng này và nhiệm vụ 
kiểm soát các tác động bên ngoài chưa được giải quyết một cách thoả đáng. Tương tự, các loại 
thuốc mới, kể cả kỹ thuật gene, mở ra những khả năng tuyệt vời nhưng cũng gây ra các vấn đề chưa 
giải quyết được về quyền sở hữu và đạo đức. 

Nói chung, tích luỹ vốn, nguồn nhân lực và kiến thức sẽ bù đắp ít nhất là một phần, sự suy 
giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó còn có những vấn đề môi trường đòi hỏi khắt 
khe khác nữa. Sự tăng trưởng kinh tế dựa trên kiến thức mới, kỹ thuật mới và sử dụng nhiều hơn 
các nguồn tài nguyên đã gây ra sự khan hiếm mới và do đó làm xung đột lợi ích và những vấn đề 
về quyền sở hữu, cũng như “Bi kịch của dân chúng” và các vấn đề ô nhiễm. Đến một mức độ lớn 
hơn, kiến thức mới là một loại hàng hoá công cộng có sẵn đem đến lợi ích cho nhân loại, nhưng 
việc sử dụng tự do kiến thức lại gây ra các ngoại ứng nghiêm trọng. Để tìm giải pháp cho các vấn 
đề hiện tại, chúng ta phải tìm kiếm kiến thức mới, tạo nên sự tăng trưởng kinh tế và các vấn đề về 
quyền sở hữu mới, v.v. 

Xem xét việc hàng hoá và dịch vụ chiếm ưu thế về mặt tiền tệ có đem lại tiện tích hoặc hạnh 
phúc hay không là một vấn đề triết lý. Mối quan hệ giữa hạnh phúc và sự giàu có là một câu hỏi 
cũ không có câu trả lời đơn giản. Câu hỏi này được dấy lên một lần nữa trong cuộc tranh luận về 
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môi trường, thường liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đòi hỏi thay đổi thái 
độ. Một câu hỏi điển hình là: “Có phải nhân loại đang trên con đường phấn đấu để ngày càng giàu 
có mà không cần cải thiện sự hài lòng?” Nhiều tôn giáo phủ nhận khả năng của hạnh phúc thông 
qua sự giàu có – thà nghèo đói mà có niềm tin thực sự còn hơn giàu có mà không có niềm tin thực 
sự. Đối lập cũng có rất nhiều người theo chủ nghĩa duy vật như chúng ta, những người tin rằng sự 
giàu có gia tăng làm cho người ta hạnh phúc hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với những người 
dân đang phải chịu thiệt thòi vì nghèo đói, mù chữ, bệnh tật và thiếu an ninh. 

Kinh tế học chuẩn tắc nghiên cứu sự an sinh của các thành viên trong một nền kinh tế nhất 
định. Cần phải xem xét các vấn đề về phương pháp luận phát sinh khi có tiện ích của người lạ 
hoặc của những thành viên chưa được sinh ra của nền kinh tế. Một phương pháp có sẵn để tìm 
hiểu xem người dân hiện nay sẵn sàng trả gì để có được sự an sinh cho những người lạ và các thế 
hệ tương lai hoặc có bao nhiêu người từ bỏ hiện tại vì lợi ích tương lai. Yếu tố chiết khấu (tỷ lệ lãi 
suất thị trường) chỉ ra rằng những suy xét về tương lai chỉ giới hạn tới nhiều nhất là hai thế hệ. 
Các nhà kinh tế đã thử nhiều cách khác nhau để kết hợp thêm nhiều sự cân nhắc dài hạn vào các 
mô hình kinh tế nhưng không thành công. Cần phải có các tiêu chí đạo đức dựa trên các giá trị 
khác hơn là nền kinh tế vị lợi, ví dụ như trong CBA, sự cân nhắc dài hạn là rất cần thiết. 

Chú ý: 
1.  M.C. Kielland-Brandt, J. Nielsen. T.L. Nillsen và J. Villadsen, “Optimization of Ethanol Production in 

Saccharomyces cerevisiae by Metabolic Engineering of the Ammonium Assimilation”, Metaholic 
Engineering, 2(1), 2000. 
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9. VAI TRÒ CỦA LUẬT 

1. Giới thiệu 

Lý thuyết về giá cả được áp dụng hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến 
pháp luật và môi trường. Một số ví dụ đã được nêu ở phần II. Tuy nhiên, mô hình lý thuyết giá cả 
truyền thống lại không hoàn toàn phù hợp để ứng dụng trong phân tích luật, các thể chế và các 
vấn đề về môi trường. Để hiểu rõ các thể chế luật pháp, lý thuyết giá cả cần được kết hợp với một 
lý thuyết nữa lý giải sự hình thành của các thể chế như doanh nghiệp, phong tục lệ và luật lệ. May 
mắn là ngay từ thập niên 60, lý thuyết về thể chế kinh tế trong đó có một phần nói về luật và kinh 
tế học đã ra đời. Tư duy chủ yếu trong lý thuyết kinh tế học thể chế mới này cho rằng các loại hình 
thể chế xã hội khác nhau có thể được lý giải dựa trên chi phí giao dịch. Sự hình thành và bảo hộ 
quyền sở hữu trong Chương 3 và 4 sẽ là những ví dụ điển hình về việc xây dựng luật có thể lý giải 
được bằng chi phí giao dịch. Tương tự, trong ví dụ về sự trao đổi cùng có lợi (Hộp 5.1), người 
môi giới có vai trò làm giảm chi phí giao dịch. Bản thân tiền tệ cũng có thể được nhìn nhận như 
một công cụ có chức năng giảm chi phí giao dịch. Điều này cũng giống như việc lấy chi phí tìm 
kiếm đối tác và bài toán so sánh giá cả để lý giải sự tồn tại của các thị trường nói chung. Một thị 
trường với nhiều đối thủ cạnh tranh cũng giúp đơn giản hoá quá trình thương lượng mua bán. Một 
thị trường với nhiều người mua và người bán cùng một loại hàng hoá giống nhau với mức giá có 
sẵn thì sẽ không có chỗ cho sự mặc cả.  

Nội dung xuyên suốt phương pháp thể chế mới này là việc cho rằng các thể chế thống trị thị 
trường. Mô hình tự do cạnh tranh dựa trên giả định về các doanh nghiệp, người tiêu dùng, thị 
trường, quyền kinh doanh, v.v..., thực chất cũng nằm trong nội dung của thể chế. Các vấn đề môi 
trường nảy sinh do những ngoại ứng tiêu cực, là những tác động không được các thành phần tham 
gia vào nền kinh tế tính đến. Theo kinh tế học thể chế, nguyên nhân những tác động này không 
được nội hoá trong nền kinh tế là do chi phí giao dịch, xác định theo phạm vi rộng, bao gồm cả sự 
hạn chế về thông tin, khúc mắc trong thương lượng, mặc cả và vấn đề thực thi. 

Trong phần III, chúng ta sẽ xem xét lý thuyết về thể chế kinh tế được ứng dụng vào luật môi 
trường như thế nào. Chương này trình bày vai trò của luật trong kinh tế học môi trường. Mục 2 
nêu lên tổng quan về chi phí giao dịch. Tiếp đó, Mục 3 đưa ra nội dung về kinh tế học chuẩn tắc 
trong đó có xem xét về các điều luật "hay" trên khía cạnh hiệu quả kinh tế. Trong Mục 4, chúng ta 
tập trung xem xét chi tiết định lý Coase bao gồm cả sự ứng dụng pháp lý của định lý này khi phân 
tích về chi phí giao dịch. Mục 5 trình bày một ví dụ thực tiễn về phân tích của Coase liên quan 
đến các quy định kiểm soát trách nhiệm của nhà sản xuất đối với việc tái chế. Mục 6 bàn về 
những quy định về ô nhiễm theo các hiệp ước quốc tế. Mục 7 là phần kết luận.  

2. Chi phí giao dịch 

2.1. Những trở ngại đối với thương mại 

Chi phí giao dịch thường được chia thành chi phí nghiên cứu, chi phí hợp đồng và chi phí 
kiểm soát. Chi phí nghiên cứu bao gồm chi phí tìm kiếm đối tác, cũng như chi phí tìm kiếm thông 
tin về giá cả, điều kiện giao dịch và chất lượng hàng hoá. Chi phí hợp đồng bao gồm chi phí đàm 
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phán và ký kết hợp đồng. Chi phí kiểm soát là chi phí dự phòng trong trường hợp các bên tham 
gia giao dịch không hoàn thành nghĩa vụ theo đúng hợp đồng. Sự phân chia này dựa trên mục đích 
của từng loại chi phí và không có sự phân định rõ ràng giữa từng loại. Ví dụ, chi phí nghiên cứu 
có thể bao gồm cả chi phí tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy và có thể kiểm soát được. Tương tự, 
nếu chúng ta càng cẩn thận khi ký kết hợp đồng thì sẽ càng dễ dàng khi giám sát việc thực thi hợp 
đồng đó. Chính vì vậy, luôn có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các loại chi phí khác nhau trong chi 
phí giao dịch. 

Chi phí giao dịch cũng có thể được phân chia làm hai dạng chủ yếu: chi phí phải chi trước 
giao dịch và chi phí phải chịu sau giao dịch. Chi phí nghiên cứu và chi phí hợp đồng là những chi 
phí hiện tại phải chi trước khi thực hiện giao dịch; do đó, chúng được xếp vào loại chi phí trước 
giao dịch. Trong khi đó, những vấn đề về kiểm soát, thực thi, chấp hành thoả thuận lại chỉ phát 
sinh sau giao dịch. Tương ứng với mối quan hệ giữa chi phí nghiên cứu, chi phí hợp đồng và chi 
phí kiểm soát đã nêu trên thì ở đây cũng có mối quan hệ lẫn nhau giữa chi phí trước và sau giao 
dịch. Việc soạn thảo chi tiết hợp đồng ngay từ đầu kèm theo yêu cầu về các điều khoản bảo hiểm 
hợp đồng chặt chẽ sẽ hạn chế được chi phí phát sinh sau giao dịch. 

Giữa chi phí sản xuất và chi phí giao dịch cũng có mối quan hệ chặt chẽ. Ví dụ, hàng hoá 
được đóng gói chắc chắn sẽ dễ bán hơn. Ngược lại, theo nguyên tắc băng tải, sản xuất diễn ra theo 
các phân đoạn xác định rõ ràng và có thể kiểm soát được sẽ tạo điều kiện cho thiết lập giá (thoả 
thuận) và kiểm soát kết quả. Nếu các bên tham gia giao dịch đều hiểu rõ về nhau và nắm vững 
thông tin về giá cả và các thuộc tính của hàng hoá thì sẽ không nảy sinh chi phí trước giao dịch. 
Thêm vào đó, nếu không có khúc mắc gì về kiểm soát và lòng tin thì cũng không phát sinh chi phí 
sau giao dịch. Tóm lại, sự không chắc chắn, sự thiếu thông tin và lòng tin chính là những vấn đề 
khó khăn chủ yếu trong giao dịch. 

2.2. Tính hợp lý bị chặn 

Cho dù tất cả thông tin về các bên tham gia giao dịch, giá cả và chất lượng hàng hoá được 
đưa ra là đúng thì vẫn tồn tại nhiều khó khăn. Con người không đủ khả năng để tìm hiểu chi tiết 
và đánh giá mọi thông tin. Trí óc con người cũng chỉ có giới hạn. Đó là lý do tồn tại cái gọi là tính 
hợp lý bị chặn.1 Điều này cũng lý giải vì sao mọi người thường hành động theo những quy tắc 
“ngón tay cái” đơn giản hoá và vì sao các thoả thuận thường dở dang và do đó phải bổ sung bằng 
các quy tắc hướng dẫn và giải quyết xung đột. Nó còn giải thích nguyên nhân vì sao các cá nhân 
thường không nhận thức được rủi ro (nội dung này sẽ được trình bày ở Mục 5 của Chương 7). 

Để hạn chế chi phí giao dịch, các bên tham gia giao dịch thường chọn cách hợp tác hoặc 
buôn bán nhiều lần với cùng một đối tác. Trên thực tế trao đổi lặp đi lặp lại với cùng đối tác 
chính là một phương thức giao dịch phổ biến được giải thích bằng chi phí giao dịch. Chi phí 
nghiên cứu giảm đi khi một người hợp tác nhiều lần với cùng một đối tác. Việc ký kết hợp đồng 
với một đối tác mình đã hiểu rõ cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu đối tác mong muốn tiếp tục gặp gỡ, 
tiến hành giao dịch trong tương lai thì nhờ vào tính trung thực - yếu tố quan trọng làm giảm bớt 
các vấn đề về kiểm soát nảy sinh sau giao dịch - các bên tham gia có thể còn đạt được nhiều thành 
công ngoài mong đợi. Nếu bên đối tác chỉ quan tâm đến các giao dịch ngắn hạn và không có nhu 
cầu hợp tác lâu dài thì tính trung thực cũng ít được quan tâm hơn trong giao dịch. 
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Một khi những giao dịch lặp đi lặp lại đã diễn ra thì một mô hình nhất định sẽ được thiết lập, cho 
dù đó là giao dịch thông qua hợp đồng hay chỉ đơn thuần là giao dịch theo thói quen. Kỳ vọng và hiểu 
biết lẫn nhau giữa các bên tham gia giao dịch dần dần sẽ hình thành nên các chuẩn mực xã hội và các 
quy tắc chung, ví dụ về đo lường, tiền tệ hoặc giao dịch. Thế mạnh của những quy tắc chung này là 
chúng có thể được ứng dụng thường xuyên và cho những trường hợp tương tự nhau. Sự hợp tác 
thường xuyên giữa các công ty và các loại hình thể chế khác cũng có chức năng tương tự. 

2.3. Phép biến đổi cơ bản 

Mối quan hệ giữa các bên tham gia giao dịch càng chặt chẽ và lâu dài bao nhiêu thì chi phí 
nghiên cứu càng được giảm đi bấy nhiêu, đồng thời càng tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các 
bên. Điều này có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít hạn chế. Một khi đầu tư càng nhiều vào 
các mối quan hệ thì mất mát xảy ra càng lớn nếu giao dịch thất bại. Quan hệ hợp tác lâu dài cũng 
làm tăng phần rủi ro vì một bên có thể khai thác những điểm yếu của bên còn lại. Trong trường 
hợp quan hệ hợp tác giữa các bên không quá gắn bó thì mỗi bên đều có thể dễ dàng tìm kiếm một 
đối tác khác khi giao dịch không thành công mà không bị tổn thất gì. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kiểu quan hệ ràng buộc. Một trong những nguyên nhân là đặc 
trưng địa điểm. Ví dụ, hàng xóm láng giềng thường quan hệ theo kiểu “tối lửa tắt đèn có nhau”. 
Với những đối tác làm ăn gần gũi nhau, vấn đề tiết kiệm chi phí vận tải cũng góp phần giúp quan 
hệ giao dịch giữa các bên gắn bó hơn. Một nguyên nhân nữa dẫn đến kiểu quan hệ ràng buộc là 
đặc trưng con người. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp hiểu biết lẫn nhau, tạo thuận lợi cho các 
giao dịch giữa họ nhưng đồng thời cũng lại tạo nên sự ràng buộc. Nguyên nhân thứ ba có thể là 
các đối tác kinh doanh sống trong một môi trường đặc biệt và có kiến thức chuyên biệt mà khó có 
thể chuyển giao được. Trong một doanh nghiệp luôn tồn tại những bí quyết riêng mà không thể áp 
dụng được ở bất kỳ nơi nào khác. Vì vậy, khi doanh nghiệp rời bỏ việc kinh doanh, những nguồn 
lực này sẽ mất. Trong trường hợp đầu tư vào tri thức và kỹ năng, tức là nguồn lực con người cũng 
vậy. Nếu một cá nhân đầu tư vào giáo dục hoặc vào các mối quan hệ cá nhân cụ thể với một công 
ty nào đó thì chắc chắn sẽ nảy sinh quan hệ phụ thuộc vào công ty đó. Ngược lại, công ty này 
cũng bị phụ thuộc vào những bằng cấp mà cá nhân này có được liên quan đến những thông tin đặc 
trưng về công ty. 

Trong một mô hình thị trường với đầu ra không giới hạn, hàng hoá đồng nhất và giá cân 
bằng, sẽ không có chỗ cho thương lượng và do đó không có chi phí hợp đồng. Tuy vậy, khi hai 
bên đối tác có quan hệ ràng buộc với nhau làm nảy sinh quan hệ song phương thì có chỗ cho 
thương lượng. Trong thị trường luôn tồn tại một mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả và 
một mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận bán. Giữa hai điểm cực trị này là khoảng 
mặc cả. Ví dụ, trong trường hợp người trung gian ở Hộp 5.1 diễn ra quá trình mặc cả giữa 1 ổ 
bánh mì mà khiến cho người thợ săn bàng quan và đem lại toàn bộ lợi ích cho người bán bánh và 
4 ổ bánh mì khiến người bán bánh bàng quan trong khi người thợ săn được hưởng tất cả lợi ích. 
Tương tự trong trường hợp lắp đặt thiết bị lọc khí ở Hộp 2.4, các nạn nhân bị thiệt hại 600 đô-la 
do ô nhiễm và họ cũng sẵn sàng trả tối đa từng ấy để công ty đó lắp đặt thiết bị lọc khí. Nếu họ 
chấp nhận làm như vậy thì công ty sẽ chỉ mất 300 đô-la cho thiết bị lọc khí và được lãi 300 đô-la. 
Với kiểu hợp đồng như vậy, công ty thu được tất cả lợi ích còn người dân bị thiệt hại không thu 
được chút lợi ích nào. 
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Chính sự không chắc chắn về kết quả cuộc thương lượng đã dẫn đến hình thành lối ứng xử 
theo chiến thuật, điều đó có nghĩa là bạn phải sử dụng các thủ thuật, sức ép, thậm chí là đưa ra 
những thông tin sai lệch hoặc sai định hướng cho bên đối phương nhằm giành được phần lợi về 
mình càng nhiều càng tốt trong quá trình ký kết hợp đồng. Thông thường vẫn tồn tại những thông 
tin không đối xứng, tức là các cách truy cập thông tin khác nhau mà các bên nỗ lực sử dụng nhằm 
thu lợi cho bản thân mình. Kết quả của quá trình thương lượng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
như kỹ năng thương thảo và những gì mà một bên tin tưởng vào bên còn lại. Nếu đó là một cuộc 
mặc cả lớn thì chắc chắn quá trình thương lượng giữa các bên sẽ kéo dài và rất tốn kém, thậm chí 
là không thể dàn xếp được. 

Cần lưu ý rằng trường hợp này không giống trường hợp của chi phí trước và sau giao 
dịch như Mục 2.1 đã nêu. Ví dụ trong trường hợp mua bán tài sản hay trong những trường hợp 
tuyển dụng, phạm vi tự do lớn sẽ chiếm ưu thế cùng một loạt lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, 
ngay sau khi hợp đồng được soạn, trạng thái ràng buộc xuất hiện và sẽ có sự tham gia của chi 
phí dịch chuyển. Sự phân biệt giữa trước và sau không thực sự rõ nét do vậy ở đây tạm gọi là 
“biến đổi cơ bản”. 

Kết quả của quá trình mặc cả thường khó dự đoán khi chỉ có sự trao đổi số lượng nhỏ, tức là 
trong trường hợp có sự tham gia của nhiều hơn hai bên nhưng vẫn là ít. Ví dụ, giả sử có năm chủ 
đất dự định làm một con đường xuyên qua năm mảnh đất của họ. Kết quả mà mỗi chủ đất này thu 
được sẽ phụ thuộc vào nguyên tắc thanh toán họ áp dụng và tuyến đường được lựa chọn. Nếu họ 
không tiến hành dàn xếp trước thì quá trình thương thảo có thể không bao giờ chấm dứt và có thể 
dẫn đến xung đột trong giao dịch. Vấn đề này chính là lý do hình thành quy định pháp lý về việc 
sử dụng đất đai, như chúng ta đã bàn luận ở trên liên quan đến sự chiếm đoạt (Chương 7, Mục 7). 

3. Kinh tế học chuẩn tắc của Luật 

3.1. Nguyên tắc chuẩn tắc thứ nhất 

Lý thuyết giá cả mang tính tích cực (mô tả) nhưng lại không mang giá trị chuẩn tắc do lý 
thuyết này không khẳng định rằng những hiện tượng đã được nghiên cứu (ví dụ như sự điều chỉnh 
giá cả và lượng) là tốt hay xấu. Lý thuyết này cũng không đưa ra quan điểm trực diện về bản chất 
con người; người mua hay người tiêu dùng trong mô hình kinh tế này thực chất là nhóm người 
nắm quyền quyết định và do đó họ có thể tạo nên những hộ gia đình bao gồm nhiều cá nhân. Tuy 
nhiên, có nhiều yếu tố chuẩn tắc tiềm ẩn. Sự mô tả về mô hình kinh tế này mang tính thực tế với 
giả định về chủ nghĩa cá nhân nguyên tử, nơi mà mọi cá nhân đều cố gắng tối đa hoá tiện ích và 
lợi nhuận của bản thân mình, cũng là một nhân tố chuẩn tắc như vậy (nội dung này sẽ được đề cập 
đến trong Mục 3, Chương 5). 

Lý thuyết giá cả tích cực không thể đánh giá được những yếu tố tốt hay xấu trong một nền 
kinh tế. Tuy nhiên, một bộ tiêu chuẩn giá trị cho phép đưa ra những dự đoán mang tính chuẩn tắc 
cao hơn đã được nhà xã hội học và kinh tế học người Ý Vilfredo Pareto đưa ra vào thế kỷ XIX. 
Theo Tiêu chuẩn Pareto, tình trạng của một chủ thể kinh tế sẽ trở nên tốt hơn chủ thể khác nếu 
chủ thể đó nhận được nhiều nguồn tài nguyên hơn mà không làm cho bất kỳ chủ thể nào khác bị 
sa sút đi. Thương mại chấp nhận tự do (không có ngoại ứng tiêu cực) làm lợi cho cả hai bên, do 
đó thoả mãn được nội dung của tiêu chuẩn Pareto. Tiêu chuẩn này không dựa trên quan điểm về 
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mặt tiện ích của các chủ thể khác nhau mà chỉ cần điều kiện là sự cải thiện của chủ thể này không 
làm ảnh hưởng hay tác động xấu đến chủ thể khác. Tuy vậy, tiêu chuẩn này lại dựa trên các tiền 
đề chuẩn tắc có thể được cho là có ảnh hưởng sâu rộng, không liên quan lắm tới kinh tế, ví dụ như 
lòng vị tha hay sự đố kỵ. 

Trạng thái tối ưu Pareto được đưa ra trong trường hợp không thể tăng thêm tiện ích cho 
một chủ thể nào đó mà không làm ảnh hưởng đến chủ thể khác. Nếu một quốc gia sản xuất 
được nhiều hàng hoá hơn với những nguồn lực định sẵn sẽ xảy ra tình trạng sản xuất hiệu suất 
thấp hay hiệu suất thấp do phí tổn. Do đó, hàng hoá sẽ được sản xuất ra nhiều hơn đem lại lợi 
nhuận cho một số chủ thể mà không gây tổn hại cho các chủ thể khác. Vì vậy, những cải thiện 
Pareto là hoàn toàn có thể và trạng thái tối ưu Pareto cũng không còn chiếm ưu thế nữa. Điều 
tương tự cũng đúng trong trường hợp hàng hoá được buôn bán theo cách thức mang lại lợi 
nhuận cho cả hai bên. Ngược lại, trong trường hợp cả hai bên không còn thêm lợi nhuận thì sẽ 
tồn tại trạng thái tối ưu Pareto. 

Trong lý thuyết giá cả tân cổ điển có tồn tại sự cạnh tranh, xét trong điều kiện với cùng loại 
hàng hoá, với công nghệ sản xuất và các nguồn lực cho trước được phân phối giữa các chủ thể 
trong nền kinh tế thì có tồn tại trạng thái tối ưu Pareto. Những nỗ lực để giành lấy nguồn tài 
nguyên và lợi nhuận cùng một thị trường tự do, nơi mọi chủ thể đều được bồi thường cho những 
thiệt hại của mình sẽ dẫn đến tình trạng là hàng hoá không thể được sản xuất nhiều hơn hay không 
được buôn bán có hiệu quả. 

Nguyên lý kinh tế chuẩn tắc có nền tảng tư tưởng dựa trên quan điểm cổ điển và tự do về 
Nhà nước và công dân. Vai trò của Nhà nước là quy định và bắt buộc các chủ thể trong xã hội 
tuân thủ trật tự luật pháp. Quyền hợp đồng có nghĩa là chấp thuận khả năng đưa ra quyết định và 
chủ quyền của những công dân đến độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật và các pháp nhân. 
Quyền hợp đồng không bị cản trở và được đón nhận cùng với quyền tự do của các hiệp hội đã mở 
đường cho sự hình thành các thoả thuận cải thiện Pareto.  

Quan niệm mang tính chính trị về sự tự do trao đổi theo tiêu chuẩn Pareto được ứng dụng 
rộng rãi trong nhiều phạm vi quyền hạn. Trên thực tế, luật công dân ở nhiều quốc gia được xây 
dựng dựa trên tiền đề là các thoả thuận đạt được không thông qua hợp đồng nhưng đem lại lợi ích 
không chỉ cho cá nhân mà còn cho toàn xã hội. Ví dụ như luật hợp đồng được xem như một thể 
chế nhằm đơn giản hoá hoạt động thương mại nhưng lại tối đa hoá được lợi nhuận thu được từ các 
hoạt động này. Trong mọi phạm vi quyền hạn nguyên tắc sơ suất trong luật được phổ biến rộng rãi  
cho rằng miễn là các điều kiện được thực thi đầy đủ thì các nạn nhân chịu thiệt hại sẽ được đền bù 
đầy đủ cho tổn thất của mình. Trong phân tích kinh tế, học thuyết này tương đương với nguyên 
tắc trung lập, có nghĩa là các nạn nhân bị thiệt hại sẽ được đền bù "đầy đủ" khi họ không quan 
tâm tới việc họ không phải chịu tổn thất hay phải chịu tổn thất nhưng có đền bù. Việc đền bù cho 
các nạn nhân theo nguyên tắc trung lập cũng chứng minh rằng các hoạt động gây nguy hiểm sẽ 
đáp ứng tiêu chuẩn Pareto. Do đó, đền bù đầy đủ khi xung công sẽ đảm bảo rằng quyền sở hữu tài 
sản sẽ không bị vi phạm. 

Nền tảng tương tự của kinh tế học chuẩn tắc dựa trên tiêu chuẩn Pareto và hệ thống thị 
trường tự do định hướng theo pháp luật minh chứng cho nguyên tắc luật chuẩn tắc thứ nhất trong 
phân tích kinh tế là: 
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Luật cần được cơ cấu nhằm xoá bỏ các trở ngại dẫn đến các thoả thuận riêng.2 

Luật cần được xây dựng để giúp cho các thoả thuận tự do về cải thiện Pareto có thể thực 
thi được bằng những quy tắc bảo vệ quyền sở hữu tài sản bao gồm cả quyền thương mại. Luật 
cũng cần làm đơn giản hoá các hợp đồng cải thiện Pareto dựa trên những quy tắc làm giảm chi 
phí giao dịch. 

3.2. Nguyên tắc chuẩn tắc thứ hai 

Những thoả thuận mang tính cá nhân không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Trong 
trường hợp này, chi phí giao dịch được sử dụng như một công cụ có tác dụng ngăn cấm. Kết quả là tồn 
tại những ngoại ứng nhưng không được nội hoá vào nền kinh tề thông qua các hợp đồng và/hoặc giá 
cả (xem Mục 2, Chương 6). Ví dụ, trường hợp tắc nghẽn giao thông đã được trình bày ở Mục 1, 
Chương 3 khi các lái xe tư nhân đã làm tăng thêm thời gian tham gia giao thông của tất cả mọi người. 
Thoả thuận chung đạt được giữa những người tham gia giao thông sẽ đem lại lợi ích đều cho các bên 
nhưng lẽ dĩ nhiên là điều đó không thể xảy ra. Để tránh hiện tượng tắc nghẽn, giao thông cần được 
điều tiết lại theo một cách khác chứ không phải là thông qua hợp đồng. 

Tương tự, “bi kịch của công chúng” là một vấn đề ngoại ứng. Ở đây, các chủ thể tham gia 
vào một ngành công nghiệp, ví dụ như ngư nghiệp, sẽ gây hại lẫn nhau do dẫn đến sự cạn kiệt tài 
nguyên. Nếu tất cả các bên có liên quan có thể điều tiết sự phụ thuộc lẫn nhau thông qua hợp đồng 
thì sẽ đem lại nguồn lợi ích chung bằng việc bảo tồn nguồn tài nguyên và kiểm soát được sự "ăn 
không" (xem lại Mục 4, Chương 3). 

Sự cạn kiệt tài nguyên cũng có thể bắt nguồn từ ô nhiễm chất độc, tuy không làm tổn hại gì 
tới một ngành công nghiệp, trừ những người ngoài (dân cư xung quanh). Vấn đề liên quan đến chi 
phí giao dịch ở đây là người ngoài có thể không biết được đối tượng gây ô nhiễm hoặc không thể 
đi đến thương lượng và thực thi thoả thuận chung. Hơn nữa, lại tồn tại chi phí giao dịch có tác 
dụng ngăn cấm khiến cho hợp đồng tự do giữa các bên có liên quan không thể thực hiện được. 

Chính vì vậy, một bộ phận quan trọng của kinh tế học môi trường gắn liền với câu hỏi những 
ngoại ứng tiêu cực, do chi phí giao dịch ngăn cấm gây ra, có thể được nội hoá như thế nào vào hệ 
thống kinh tế. Vậy luật có thể đền bù cho chi phí giao dịch được hay không? Câu hỏi này sẽ đưa 
đến nguyên tắc luật chuẩn tắc thứ hai: 

Luật sẽ giảm đến mức tối thiểu tổng chi phí cho xã hội khi không có hoặc không đạt được 
các thoả thuận cá nhân. 

Do đó, nếu không có thoả thuận nào đạt được do chi phí giao dịch ngăn cấm thì mục tiêu của 
luật là sửa chữa những thiếu sót này. Cần chú ý rằng cơ sở chuẩn cho các quy định pháp lý vẫn là 
các thoả thuận có tính chất giả thuyết mà các bên tham gia thống nhất được trong tình trạng thị 
trường hợp đồng không mất phí. Do đó, luật tối ưu bắt chước tiêu chuẩn Pareto trong một thế giới 
giả thuyết không tồn tại chi phí giao dịch. 

3.3. Thuyết vị lợi 

Những quy định pháp lý thường có tác động tích cực đến một số chủ thể nhưng lại có ảnh 
hưởng tiêu cực đến những thực thể khác. Để là những cải thiện theo tiêu chuẩn Pareto, các biện 
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pháp đưa ra phải khiến cho mức đền bù không làm cho bất cứ ai phải sống khổ hơn. Tuy nhiên, 
trong thực tế, việc đền bù cho tất cả những người bị thiệt hại cũng có những khó khăn, thậm chí 
thường là không thể thực hiện được. Một quy tắc về giá cả, một lệnh cấm chặt phá rừng nguyên 
sinh hay một sự đầu tư vào xây dựng đường cao tốc làm lợi cho một số người trong khi gây thiệt 
hại cho một số người khác. Vậy thì phải đánh giá bản chất những dự án này như thế nào? 

Có một khả năng là tiếp tục duy trì sự tương đồng thông qua sự đền bù có tính chất giả 
thuyết. Một sự thay đổi được cho là có khả năng được thừa nhận theo Pareto xét trong trường hợp 
một bên thu được lợi nhuận và khoản đền bù đáp ứng tiêu chuẩn Pareto là có thể thực hiện một 
cách giả định. Điều này có nghĩa là có thể không cần thực hiện đền bù nhưng khoản lợi nhuận thu 
được phải nhiều hơn khoản đền bù cần thiết để khiến cho những người bị ảnh hưởng bàng quan. 
Yêu cầu này được gọi là tiêu chuẩn Kaldor - Hicks. 

Trong khi tiêu chuẩn Pareto được xây dựng dựa trên đền bù thực tế thì tiêu chuẩn Kaldor - 
Hicks không có bất kỳ sự đánh giá nào theo ý nguyện tự do của các cá nhân được thể hiện trong 
thoả thuận chung. Thay vào đó sẽ có một bên thứ ba phụ trách việc đánh giá giá trị của những 
thay đổi và đánh giá lợi nhuận thu được hay thiệt hại của từng bên. 

Trong khi yêu cầu chuẩn tắc của sự ưa thích được thể hiện thông qua đền bù thực tế được gọi 
là "tiếp cận theo hợp đồng" thì tiêu chuẩn Kaldor - Hicks tỏ ra rất thực tế. Trong thuyết vị lợi, một 
sự thay đổi được coi là tốt khi tổng thay đổi tiện ích là dương. Nguyên tắc tiện ích lớn nhất cho lợi 
ích cao nhất là của David Hume (1711 - 1776) và Jeremy Bentham (1748 - 1832). Bentham đã giả 
định trước rằng tiện ích có thể đo và tổng hợp được. Tuy nhiên, trên thực tế, không có một công 
cụ rõ ràng nào có thể đánh giá tiện ích hay không phải tiện ích khi thoả thuận tự nguyện đã bị cấm 
như một chuẩn tắc. 

Một lập luận bảo vệ cho tiêu chuẩn Kaldor - Hicks cho rằng tất cả nguồn lợi thu được tối thiểu 
phải dựa trên một vài quan điểm chính trị và các quan điểm chính trị này không thể thành hiện thực 
nếu không có biện pháp nào được đưa ra mà không phải đền bù đầy đủ. Hơn nữa, nhiều biện pháp 
lặp đi lặp lại và các quyết định mang tính chính trị thậm chí còn nằm ngoài chi phí và lợi ích. Nói 
cách khác, người ta cho rằng về lâu dài, những ảnh hưởng tích cực sẽ lớn hơn các ảnh hưởng tiêu 
cực. Tuy nhiên, những quyết định mang tính chính trị khắt khe như bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân 
sự, bắt xung công tài sản, gây ô nhiễm công nghiệp các vùng lân cận, v.v., về lâu dài, hiển nhiên là 
không được đền bù bằng các giải pháp mang tính chính trị khác. 

Đó chính là lý do tại sao vẫn tồn tại những tranh luận trong việc phải chi trả đền bù trong 
trường hợp (i) các nạn nhân chịu thiệt hại có thể được đền bù đồng nhất ở mức tương đối thấp và 
(ii) thiệt hại lớn. Nói cách khác, trong một hệ thống vị lợi, Nhà nước phải đóng vai trò như một cơ 
quan bảo hiểm và đền bù cho những khoản thiệt hại lớn do các động thái chính trị gây ra. Lập 
luận này liên quan mật thiết với quan điểm về giá trị của sự chắc chắn pháp lý, xem Chương 7, 
Mục 6. Quan điểm đó cho rằng Nhà nước sẽ thu thuế và điều tiết lại theo những quy tắc pháp luật 
có thể dự đoán được. Thêm vào đó, những thiệt hại đáng kể do các quyết định mang tính chính trị 
gây ra cần được đền bù thoả đáng. 

Việc thừa nhận quy tắc vị lợi của việc tính tổng lợi nhuận trừ đi chi phí dành cho các bên 
tham gia trong nền kinh tế giúp cho việc tính toán tiện ích trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, việc tính 
GDP thực chất dựa trên quan điểm đơn giản cho rằng tổng tất cả thu nhập phản ánh tổng phúc lợi. 
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Sự phân phối lợi nhuận ở đây không được tính đến, điều này tương đương với giả định ngầm cho 
rằng hiệu dụng của thu nhập cận biên được phân phối công bằng cho mọi người dân. Tiêu chuẩn 
có vẻ hơi quá giản đơn này cũng củng cố cho nhận định cho rằng thặng dư của người tiêu dùng 
hay thặng dư của người sản xuất cân bằng với phần diện tích nằm giữa đường cung và đường cầu 
như trong Hình 5.6. Lý do của tổng lượng tiền chính là do tính đơn giản của nó. Tuy nhiên, điều 
quan trọng là phải ghi nhớ các giả thiết và triết lý cơ sở. 

4. Quy tắc Coase 

4.1. Định lý 

Định lý Coase đã được trình bày tóm tắt ở Chương 2 thông qua việc thảo luận nguyên tắc 
người gây ô nhiễm trả tiền, PPP, so với nguyên tắc nạn nhân trả tiền, VPP (xem Chương 2, Mục 
4). Quay trở lại với công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn của Ronald Coase (1960), người 
đã giành giải thưởng Nobel về kinh tế học năm 1991. Giải thưởng này được trao tặng cho định lý 
Coase nổi tiếng của ông, mà một phần của định lý này đã được trình bày ở phần đầu của chương 
này. Định lý phát biểu rằng sự phân phối quyền lợi không hề quan trọng nếu xét trên quan điểm 
về tính hiệu quả. Đối với học thuyết nguyên tắc PPP so với nguyên tắc VPP, định lý này cho rằng 
cả nguyên tắc PPP và nguyên tắc VPP đều có chung một kết quả là sử dụng hiệu quả nguồn tài 
nguyên. Định lý đề cập đến một trường hợp các bên tham gia có khả năng giao dịch với nhau mà 
không cần chi phí giao dịch. 

Công trình đăng báo với tiêu đề "Vấn đề chi phí xã hội" (Coase viết năm 1960) phê bình 
nguyên tắc PPP như một giải pháp chung được ưa dùng khi giải quyết vấn đề ngoại ứng. Tuy vậy, 
nó đã trở thành nguyên tắc cơ bản cho phân tích kinh tế mới về luật. Dưới đây, chúng ta sẽ lấy ví 
dụ cho nguyên tắc này bằng một cách phân tích khác về định lý Coase. 

Giả sử hai người nông dân, A và B, có hai mảnh đất cạnh nhau. Người nông dân A có vật 
nuôi thường kêu rống tự do làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người nông dân B và họ lại không 
có khả năng tài chính để xây một hàng rào giữa hai mảnh đất. Giá trị ròng cận biên của người 
nông dân A nếu có thêm vật nuôi (x) được thể hiện bằng đường dốc xuống MNBA như trong Hình 
9.1. Khoảng cách từ trục hoành của từng số lượng vật nuôi khác nhau mô tả lợi nhuận có được khi 
có thêm vật nuôi. Chúng ta giả sử rằng lợi nhuận cận biên giảm - số lượng vật nuôi càng tăng thì 
lợi nhuận phát sinh từ việc tăng thêm số lượng vật nuôi trong trang trại càng giảm. Nếu người 
nông dân A tối đa hoá lợi nhuận của mình mà không tính đến những bất tiện gây ra cho người 
nông dân B thì người A sẽ chọn số lượng ở mức x0. Nhưng sau đó, số vật nuôi có thêm sẽ khiến 
người nông dân A phải chi phí nhiều hơn là lợi nhuận thu về. 

 

Lợi nhuận  
và chi phí cận biên 

Sản lượng/ Ô nhiễm 
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Hình 9.1. Đồ thị Định lý Coase 

Vật nuôi của A gây ra tổn thất cận biên cho B tương ứng với đường MNHB trong đồ thị. Giả 
sử rằng ngoại ứng tiêu cực cận biên tăng – đây là một giả thiết hợp lý vì nếu trang trại chỉ có ít gia 
súc thì ảnh hưởng là không đáng kể; nhưng khi số gia súc này càng tăng thì tổn thất cận biên của 
B càng tăng lên. 

Bây giờ, câu hỏi đặt ra là: vậy số lượng gia súc bao nhiêu là tối ưu? Chúng ta đang xét trong 
trường hợp một Nhà nước theo trường phái vị lợi với mục tiêu tối đa tổng tiện ích trong xã hội, 
trong trường hợp này chỉ bao gồm những công ty tối đa hoá lợi nhuận. Do đó, mục tiêu ở đây là 
tối đa hoá lợi nhuận của cả A và B. 

Từ hai đường thẳng, MNHB và MNBA, trong hình vẽ, chúng ta có thể tìm ra lượng gia súc tối 
ưu xã hội. Lợi nhuận chung tối ưu đạt được ở điểm mà tại đó lợi nhuận A thu được đúng bằng tổn 
hại gây ra cho B, tức là tại số lượng x1 gia súc. Với những số lượng gia súc lớn hơn x1, một lượng 
giảm trong số lượng gia súc đồng nghĩa với một sự cải thiện vì thiệt hại của B giảm bớt lớn hơn 
lợi nhuận của A thu được. Với những số lượng gia súc nhỏ hơn x1, một lượng tăng gia súc của A, 
tương tự, cũng đồng nghĩa với một sự cải thiện. Lợi nhuận A thu được khi tăng số lượng gia súc ở 
đây lớn hơn chi phí phải trả cho B. Do đó, B có thể được đền bù một lượng ít hơn lợi nhuận mà A 
thu được nhờ tăng thêm số gia súc. Vì vậy, sự dịch chuyển theo hướng về phía giá trị x1 sẽ tuân 
thủ tiêu chuẩn Kaldor - Hucks. Kết quả là, x1 tối đa hoá lợi nhuận chung và là điểm tối ưu xã hội. 

Coase cũng chỉ ra rằng lựa chọn của A tại x0 với hậu quả là một ngoại ứng tiêu cực cho B, giả 
định trước rằng bản thân cả hai bên đều không có khả năng điều chỉnh sự phụ thuộc. Nếu tình 
hình có khả năng cải thiện, những điều chỉnh này phải được chính các bên thực hiện (giả sử rằng 
chi phí giao dịch không phải là vấn đề trở ngại). Ví dụ, B sẽ không im lặng quan sát để cho A cứ 
để mặc gia súc của mình kêu rống tự do như vậy, B sẽ sẵn sàng chi trả (tối đa) một khoản tương 
đương với phần diện tích abcd trong Hình 9.1 để A giảm bớt lượng gia súc của mình về giá trị x1. 
A có thể chấp thuận điều này với điều kiện A sẽ nhận được khoản đền bù tối thiểu phải tương 
đương với phần diện tích acd. Đối với mức sản lượng nằm bên trái giá trị x1, A sẽ đòi hỏi một 
khoản đền bù lớn hơn khoản mà B sẵn sàng chi trả, điều này giải thích lý do tại sao không phù 
hợp khi giới hạn mức sản xuất dưới mức x1. Theo đó, giá trị này được gọi là giá trị tối ưu Pareto 
vì mọi giá trị khác giá trị này sẽ khiến cho ít nhất một bên bị ảnh hưởng xấu hơn. Nói cách khác, 
các bên sẽ đạt được trạng thái tối ưu xã hội x1 mà không cần bất cứ sự can thiệp cụ thể nào. 

Quan sát tại mức tối ưu x1, B vẫn phải chịu ảnh hưởng tiêu cực. Một lượng gia súc nhất định 
vẫn quấy rầy B. Tuy nhiên, không có ngoại ứng tiêu cực nào vì sự phụ thuộc đã được cả hai bên 
xem xét trong thoả thuận chung. 

Ở trên, chúng ta đã giả sử rằng B phải trả một khoản cho A để thuyết phục A giảm số lượng 
gia súc của mình. Thay vào đó, ở đây ta giả định B có quyền không cho phép bất cứ con gia súc 
nào của A được xâm phạm vào khu đất của B với điều kiện B không tham gia vào thoả thuận. Do 
đó, B có quyền là bắt buộc A phải chi trả cho B vì đã để gia súc của mình kêu rống tự do. A sẽ sẵn 
sàng chi trả một khoản tương ứng với phần diện tích adge để có thể giữ lại số gia súc của mình ở 
mức x1 trong khi B chỉ đòi hỏi tối thiểu ở mức tương ứng với phần diện tích adf. Nội dung thương 
lượng cuối cùng sẽ diễn ra tại mức sản lượng tối ưu x1. Câu hỏi đặt ra: liệu A có thể trả thêm cho 
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B bao nhiêu hơn phần diện tích adf là một câu hỏi khó trả lời. Chính vì vậy, nội dung chính của 
định lý Coase nói rằng mức sản lượng tối ưu x1 sẽ đạt được bất kể quyền thuộc về A hay B. Mặt 
khác, những quy định khác nhau về luật sẽ cho các kết quả về lợi ích khác nhau - nếu A được 
quyền thả rông gia súc của mình thì B sẽ phải trả tiền cho A, ngược lại, nếu B được quyền sử dụng 
khu đồng cỏ thì A sẽ phải trả tiền cho B. 

Coase đã nhấn mạnh vào bản chất thiệt hại lẫn nhau. Trong ví dụ cụ thể này, nó phản ánh 
thực tế những tổn thất bắt nguồn từ gia súc của A không chỉ do chính bản thân A gây ra mà còn do 
sự có mặt của B ở bên cạnh. Chúng ta mới chỉ xem xét trường hợp này ở khía cạnh A gây ra tổn 
thất cho B. Trái lại, người ta có thể đưa ra nhận định một cách công bằng rằng B cũng làm hạn chế 
quyền nuôi thả gia súc của A do mảnh đất của B nằm cạnh trang trại chăn nuôi của A. Do đó, 
người ta sẽ không tự đặt ra câu hỏi liệu luật sẽ làm thế nào để bắt buộc A phải giảm số gia súc của 
mình. Trái lại, câu hỏi đặt ra sẽ là ai trong số hai người sẽ được quyền chăn thả. Coase đưa ra lý 
thuyết này nhằm phản ứng lại truyền thống Pigou khi truyền thống này cho rằng phương án tối ưu 
để nội hoá ngoại ứng là đánh thuế lên A buộc A phải đền bù cho B (hoặc buộc B phải trả phí sử 
dụng tài sản cho mảnh đất của mình). 

Bản chất thiệt hại lẫn nhau lý giải mâu thuẫn bên ngoài giữa nguyên tắc VPP cho rằng nạn 
nhân là người phải trả tiền, với nguyên tắc bàng quan cho rằng nạn nhân sẽ không quan tâm đến 
vấn đề nữa thông qua đền bù. Ở đây, khái niệm "nạn nhân" chỉ bên chịu tổn hại. Tuy nhiên, tổn 
hại này không tồn tại một cách hợp pháp nếu không có sự xâm phạm về mặt quyền lợi. Một khi 
nạn nhân có quyền thì bên gây ô nhiễm sẽ phải có trách nhiệm đền bù. Do đó, quyền lợi phải được 
ấn định trước để sau đó mới đưa ra khái niệm một cách đầy đủ về "nạn nhân" và "sự bàng quan". 

4.2. Chi phí giao dịch ngăn cấm 

Trong thế giới Coase giả thuyết không có chi phí giao dịch, các thương nhân luôn tự tìm đến 
và thương lượng mà không tốn chi phí, do đó không nảy sinh vấn đề về kiểm soát. Các bên có thể 
tiến hành ký kết các hợp đồng tối ưu Pareto. Tuy nhiên, trên thực tế, luôn luôn tồn tại một vài loại 
chi phí giao dịch. Nếu tổng hợp tất cả các loại này với nhau thì chi phí giao dịch có thể có chiều 
hướng ngăn cấm. 

Một biện pháp đầu tiên được thực hiện thông qua hệ thống pháp luật là chỉ định và bắt buộc thi 
hành quyền lợi. Như ví dụ ở trên, mâu thuẫn giữa những người láng giềng phát sinh là hậu quả của 
tình trạng khan hiếm ngày càng tăng. Sau một khoảng thời gian, cả A và B đều tăng lượng gia súc 
của mình lên. Chỉ cần số gia súc không quá lớn thì cả hai đều có thể sử dụng mảnh đất để chăn thả 
mà không bị hạn chế gì. Tuy vậy, mâu thuẫn vẫn phát sinh do sự khan hiếm và quyền lợi không 
được định rõ. Người nông dân A có thể đòi hỏi học thuyết sử dụng đầu tiên và đòi hỏi quyền được 
chăn nuôi mà không phạm pháp. Mặt khác, người nông dân B có thể sẽ đòi quyền sử dụng mảnh đất 
do đã định cư ở đó. Lịch sử chỉ ra rằng những mâu thuẫn tự nhiên kiểu này có thể kéo dài và dẫn tới 
bạo lực. Do đó, chức năng cơ bản của hệ thống toà án công là chỉ định và duy trì trật tự luật pháp. 
Thứ hai, một khi có quyền lợi thì các bên liên quan sẽ đều được hưởng lợi từ hoạt động thương mại. 
Do đó, "luật pháp và trật tự" hoàn toàn phù hợp với quy tắc luật Coase đầu tiên. 

Trong ví dụ ở trên, lượng gia súc dựa vào giả thiết các bên đều có khả năng nhận biết và 
kiểm soát lẫn nhau. Thay vào đó, ta giả sử nhà A làm khói bay sang nhà B ở phía bên cạnh. 
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Nhà B có nhiều thành viên nhưng đều không thể thương lượng được với A. Khi đó, A có thể 
dựa vào lý do kinh tế để lựa chọn mức sản lượng x0 như trong Hình 9.1. Đó chính là lý do tại 
sao vẫn tồn tại mâu thuẫn và ngoại ứng tiêu cực. Vậy làm cách nào để cải thiện tình trạng này 
thông qua luật pháp? 

Trước tiên, mâu thuẫn có thể được giải quyết thông qua một nghĩa vụ chung và bắt buộc tuân 
thủ các quyền lợi. Một khả năng là A được pháp luật cho phép tiếp tục xả khói, gây thiệt hại phần 
diện tích fbc cho B. Một khả năng khác là A không được phép tiếp tục xả khói, khi đó A phải chịu 
thiệt hại bằng phần diện tích ecg. Nếu những nhà lập pháp muốn dành ưu tiên cho một trong hai 
bên thì điều luật được đưa ra sẽ làm lợi cho một bên trong khi gây tổn thất cho bên còn lại. 

Nếu nhà lập pháp muốn tối đa lợi nhuận xã hội, họ cần so sánh hai phần diện tích fbc và ecg. 
Nếu các nhà làm luật có đầy đủ thông tin về ảnh hưởng đối với các bên liên quan, tương ứng với 
thông tin thể hiện thông qua đường MNBA và MNHB trong Hình 9.1 thì quyền được phép xả khói 
có thể được điều chỉnh thông qua việc cấm xả lượng khói lớn hơn mức giá trị x1. Sự điều chỉnh 
này phù hợp với tiêu chuẩn Kaldor - Hicks vì về nguyên tắc có thể thực hiện được những cải thiện 
đối với mỗi bên. Những ảnh hưởng về mặt tài sản thực do những điều chỉnh như trên phụ thuộc 
vào liệu có được chi trả đền bù hay không. Nếu không chi trả đền bù thì A trong ví dụ này sẽ thu 
lợi trong khi B phải chịu thiệt hại do việc xả khói không giới hạn. Nếu so sánh là không được xả 
khói ra một chút nào cả thì A sẽ thu được phần lợi nhuận tương ứng với phần diện tích adge còn B 
phải chịu thiệt hại tương ứng với phần diện tích adf. 

Để xác định được luật tối ưu, những nhà làm luật (thường là các cơ quan bảo vệ môi trường) 
phải tham khảo các thông tin trong mô hình mẫu. Đường lợi ích ròng, MNB, cũng như những thiệt 
hại mà các nạn nhân phải chịu, đường MNH, được xây dựng dựa trên một kỹ thuật nhất định. Vì 
vậy, về nguyên tắc, trước khi tiến hành vẽ đường MNB bao giờ cũng phải tìm hiểu tất cả kỹ thuật 
sẵn có. 

Thông thường chỉ có một ngành duy nhất có được những thông tin tốt nhất về lĩnh vực này. 
Đường MNH dựa trên những kiến thức về thiệt hại gây ra cho các nạn nhân, điều mà trên thực tế, 
nhiều người, ngay cả các nạn nhân cũng không nhận biết được. Thêm vào đó, việc vẽ đường 
MNH cũng dựa trên quan hệ nhân quả đơn giản giữa mức sản lượng hay mức ô nhiễm (x) với thiệt 
hại gây ra, một quan hệ mà cả hai phía đều không nhận biết được. 

Sự không chắc chắn sẽ đưa chúng ta đi đến câu hỏi làm thế nào có thể điều tiết được mức độ 
ô nhiễm trên thực tế trong tình trạng bị giới hạn về thông tin hoặc thông tin không sẵn có. Lựa 
chọn đầu tiên là: không có sự điều tiết nào cả. Lựa chọn này hoàn toàn hợp lý bởi lợi ích có thể 
hoặc không thể lớn hơn thiệt hại - vậy tại sao lại phải chấm dứt một hoạt động mà nhờ nó ít nhất 
cũng có ai đó có lợi? Thêm vào đó, một số biện pháp khác như quy hoạch vùng, đánh phí khi 
dùng chất độc hại và hàng hoá gây nguy hiểm hay trách nhiệm sai lầm cá nhân trong trường hợp 
xảy ra tai nạn có thể sẽ làm giảm các ngoại ứng. Việc kết hợp các biện pháp này sẽ được nghiên 
cứu ở Chương 17. 

Một biện pháp khác là cấm sử dụng hàng hoá có chứa chất độc hại và các hoạt động gây ô 
nhiễm hoặc đóng cửa những ngành sản xuất gây ô nhiễm có ảnh hưởng nhất định đến môi trường. 
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Việc lựa chọn giữa hai biện pháp trên tuỳ thuộc vào những dự đoán về lợi ích và chi phí tiềm 
năng. Hình 9.2(a) chỉ một trường hợp lợi nhuận của ngành gây ô nhiễm thu được (diện tích tam 
giác abc) lớn hơn tác động môi trường tiêu cực (diện tích tam giác cdb). Do đó, nếu một cơ quan 
có quyền lực thi hành luật kiểm soát ô nhiễm tin tưởng vào cơ cấu này thì có thể cho phép ngành 
gây ô nhiễm tiếp tục hoạt động. Mặt khác, hình 9.2(b) cho biết những chi phí lớn (diện tích tam 
giác cdb) và lợi nhuận nhỏ (diện tích tam giác abc) mà có thể khiến cho một lệnh cấm được ưa 
chuộng sử dụng hơn. 
(a) 

 

(b) 

 

Hình 9.2. Trường hợp không có quy định so với lệnh cấm 

Quan điểm đối với tư tưởng phòng tránh được giới thiệu tóm tắt ở Chương 2, Mục 4. Trường 
hợp chính sách cho phép các hoạt động không chắc chắn gây ô nhiễm tiếp tục diễn ra chiếm ưu 
thế thì gọi là lạc quan công nghiệp. Mặt khác, nếu chính sách chung là không cho phép các hoạt 
động không chắc chắn gây ô nhiễm tiếp tục diễn ra chiếm ưu thế thì gọi là nguyên lý phòng ngừa. 
Quy định ô nhiễm do ngành công nghiệp sẽ tiếp tục được bàn luận trong Chương 11. 

5. Trách nhiệm của người sản xuất đối với rác thải 

5.1. Những vấn đề cơ bản 

Thực trạng mở rộng chính sách môi trường hiện nay ở nhiều quốc gia thực chất là việc đưa 
vào "trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất", bao gồm cả quy trình thu gom và tái chế hàng hoá 
đã qua sử dụng. Ý tưởng chính là nếu các nhà sản xuất ở những khâu đầu tiên của quy trình sản 
xuất có trách nhiệm và có nghĩa vụ pháp lý thì họ sẽ có động cơ để giảm thiểu chi phí tái chế. Nội 
dung rõ ràng là phù hợp với quan điểm chính sách cho rằng nên tái chế rác thải thay vì đốt hay 
chôn lấp; xem lại Chương 6, Mục 5. Có thể giảm chi phí bằng việc lựa chọn các nguồn nguyên 
liệu thô, lựa chọn thiết kế, quy trình chế biến hoặc thành phần của hàng hoá. Các kim loại và nhựa 
độc hại sẽ được thay thế, những bộ phận dùng kỹ thuật hàn được dùng nhiều hơn sẽ giúp cho quy 
trình tháo dỡ trở nên dễ dàng hơn, v.v... Một biện pháp khác giúp giảm chi phí tái chế là kéo dài 
tuổi thọ sản phẩm thông qua việc nâng cao hơn nữa chất lượng và dịch vụ đi kèm. Hy vọng rằng 
về lâu dài, nhờ có những nguồn nguyên liệu thô khác nhau, tái cơ cấu lại phương thức sản xuất, hệ 
thống thu gom mới đi kèm với quy trình tháo dỡ, cùng nhiều biện pháp khác sẽ mang lại lợi nhuận 
cá nhân từ việc tái chế rác thải. 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một vài vấn đề cơ bản liên quan tới trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất cần được đưa ra phân tích. Vấn đề đầu tiên là: nhà sản xuất sẽ phải có trách nhiệm với những 
loại hàng hoá nào - liệu xe ô tô đã qua sử dụng hay rác thải từ hộ gia đình có bao hàm trong đó 
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không? Tóm lại, chính người tiêu dùng là tác nhân gây ô nhiễm khi vứt bỏ bừa bãi tivi, đồ đạc và 
những đồ dùng đã cũ hỏng khác sẽ phải chịu trách nhiệm này. Các hộ đã phải chịu trách nhiệm về 
rác thải gia đình, vậy tại sao họ lại không có trách nhiệm với các sản phẩm chế tạo có tuổi thọ cao. 
Vấn đề thứ hai đặt ra là: quan niệm về tái chế nên có sức ảnh hưởng rộng rãi như thế nào? Hiện 
nay, tái chế có lợi nhuận đã diễn ra. Ví dụ như người ta giữ lại những bộ phận rời ở những chiếc 
xe đã qua sử dụng, còn phần kim loại trong thân và động cơ thì được tái sử dụng. Vấn đề xã hội ở 
đây là có khả năng các chất độc hại sẽ gây ô nhiễm môi trường. Nên cho phép giữ lại bao nhiêu 
phần trăm của rác thải để tái chế, những chất nào nên được tách riêng, những chất nào được phép 
tái sử dụng? Quy định về tái chế nên mang tính bắt buộc vì mục tiêu xã hội là tái sử dụng nhiều 
hơn lợi nhuận cá nhân. Vấn đề thứ ba liên quan đến một thực tế là sẽ có nhiều hơn một nhà sản 
xuất có liên quan. Vậy thì ai trong số các nhà cung cấp, nhà sản xuất hay các nhà buôn bán phải 
chịu trách nhiệm. Vấn đề thứ tư liên quan đến việc thực thi trách nhiệm của nhà sản xuất. Những 
hành vi thiếu trung thực có thể là rất nghiêm trọng. Nhà sản xuất có nghĩa vụ pháp lý cũng có thể 
lâm vào tình trạng nợ nần không có khả năng chi trả. 

Dưới đây, chúng ta sẽ tập trung vào trách nhiệm tái chế đối với những hàng hoá lâu bền được 
bán theo số lượng lớn cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra là: chủ thể nào 
tham gia vào quá trình sản xuất và tái chế phải chịu trách nhiệm hoàn toàn hoặc một phần của quy 
trình tái chế? Dưới "trách nhiệm tái chế" còn bao gồm trách nhiệm hoàn trả thu gom, lưu trữ và tái 
sử dụng hàng hoá cũ hỏng. Bên chịu trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu không thực 
thi đầy đủ nghĩa vụ của mình. Ở đây, chúng ta chỉ giới hạn nghiên cứu với các hàng hoá lâu bền 
có tuổi thọ dự kiến từ 5 đến 20 năm. 

Chúng ta sẽ áp dụng định lý Coase. Trách nhiệm của nhà sản xuất mới chỉ được xem xét từ 
quan điểm kinh tế, tức là, trách nhiệm của nhà sản xuất cũng chính là nghĩa vụ kinh tế. Vì vậy, 
điểm khởi đầu ở đây là nghĩa vụ pháp lý hiệu quả trong một thế giới không tồn tại chi phí giao 
dịch. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu các giải pháp thực tiễn trong một thế giới 
thực có chi phí giao dịch. 

5.2. Đàm phán không cần chi phí giao dịch 

Giả thiết một trường hợp trong đó bên chịu trách nhiệm tái chế có thể đàm phán và ký kết 
hợp đồng mà không cần chi phí giao dịch. Các doanh nghiệp tham gia tối đa hoá được lợi nhuận 
và ở đây không nảy sinh vấn đề nợ nần không có khả năng chi trả, đồng thời không mất phí quản 
lý tái chế của chính quyền. Thêm vào đó, không có sự hạn chế nào về quyền tự do hợp đồng. Do 
đó, bên có trách nhiệm chịu chi phí tái chế có quyền tự do hợp đồng thuê tái chế và có trách 
nhiệm với các bên còn lại. Khi đưa ra những giả định này, định lý Coase quy định rằng quy trình 
tái chế sẽ được tiến hành theo cách hiệu quả về chi phí, hoàn toàn độc lập với chủ thể phải chịu 
trách nhiệm pháp lý ban đầu về việc tái chế. 

Để minh hoạ rõ hơn, giả định rằng có một bên cung cấp nguyên liệu thô, một bên sản xuất, 
một bên bán, một bên mua và một bên công ty tái chế. Nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm pháp lý 
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về việc tái chế. Do có thể tự do chuyển giao quyền lợi và nghĩa vụ, nhà sản xuất sẽ ký hợp đồng 
với nhà cung cấp nguyên liệu, việc này sẽ giúp đơn giản hoá quy trình tái chế. Nhà sản xuất cũng 
có thể hợp đồng với đại lý bán về việc thu gom và thu hồi những hàng hoá đã qua sử dụng. Tiếp 
theo, bên bán lại ký hợp đồng với bên mua để trả hàng hoá (có thể sẽ thông qua phương thức đặt 
cọc). Bên sản xuất cũng có thể hợp đồng với bên công ty tái chế cho việc tháo dỡ và mua bán 
nguyên, vật liệu thu hồi. 

Bây giờ, thay vào đó, giả thiết rằng nhà lập pháp yêu cầu người tiêu dùng cuối cùng/chủ sở 
hữu chịu trách nhiệm đối với tái chế. Vì giao dịch là tự do và miễn phí, chủ thể này có thể hợp 
đồng với các bên liên quan theo cách có thể tối thiểu hoá chi phí tái chế. Vì thế, bên bán có thể sẽ 
chấp thuận thu nhận lại hàng hoá đã qua sử dụng. Sau đó, bên bán lại hợp đồng với bên công ty tái 
chế. Công ty tái chế có thể hợp đồng với bên sản xuất nhằm giảm bớt chi phí tái chế, còn bên sản 
xuất sẽ hợp đồng với bên cung cấp nguyên liệu và cứ tiếp tục như thế. Tương tự, nếu bên bán chịu 
trách nhiệm pháp lý thì bên bán có thể hợp đồng với người tiêu dùng để trả lại hàng hoá, hợp đồng 
với nhà sản xuất để thay đổi thiết kế, với công ty tái chế để thực thi trách nhiệm tái chế, v.v.. Độc 
lập với các nghĩa vụ pháp lý ban đầu, các bên tham gia có mối quan tâm chung về phân phối lại 
trách nhiệm và nghĩa vụ theo lợi thế so sánh. 

Vậy cuối cùng thì chủ thể nào trong dây chuyền này phải trả chi phí tái chế? Điều này phụ 
thuộc vào khả năng chuyển giao chi phí thông qua việc định giá từng dịch vụ riêng biệt và định 
giá hàng hoá lâu bền. Do vậy, không thể có một câu trả lời đơn giản. Tuy nhiên, quan điểm đơn 
giản cho rằng nhà sản xuất sẽ phải chịu chi phí tái chế cho phần trách nhiệm pháp lý tái chế của 
mình, đồng thời người tiêu dùng cũng phải chịu chi phí cho phần trách nhiệm pháp lý của mình là 
không có cơ sở chắc chắn. Kết quả còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Trong môi trường 
cạnh tranh hoàn hảo, không tồn tại lợi nhuận vượt quá trong kinh doanh, người tiêu dùng thông 
thường sẽ phải trả tiền cho việc tái chế, độc lập với trách nhiệm tái chế pháp lý ban đầu. Nói như 
vậy có vẻ như cũng tương đương với việc thừa nhận rằng người tiêu dùng cuối cùng vẫn sẽ phải 
chi trả cho tái chế, độc lập với trách nhiệm pháp lý ban đầu. 

5.3. Chi phí giao dịch 

Ở trên, chúng ta giả định rằng chi phí giao dịch bằng không - điều này có vẻ như là một giả 
định thực tế công bằng trong một ngành công nghiệp sản xuất và tái chế hàng hoá lâu bền. Chi phí 
giao dịch sẽ ở mức tương đối thấp trong trường hợp chỉ có một số lượng giới hạn các doanh nghiệp 
tham gia vào những giao dịch lặp đi lặp lại. Các nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà đại lý hiểu về 
nhau tương đối rõ và việc thực hiện vai trò của họ sẽ được kiểm soát tuỳ thuộc và mức độ danh 
tiếng của từng cá thể. Chính vì thế, nhà làm luật có thể áp trách nhiệm pháp lý về tái chế cho bất cứ 
bên nào tham gia vào quy trình sản xuất và tái chế mà không hề làm suy giảm tính hiệu quả. 

Mặt khác, nếu như người tiêu dùng cuối cùng phải chịu trách nhiệm pháp lý về tái chế thì kết 
cục sẽ gây ra sự thiếu hiệu quả. Người tiêu dùng cá nhân không có lợi thế so sánh trong việc tái 
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chế các hàng hoá lâu bền ngoại trừ việc trả lại hàng hoá đó sau khi đã sử dụng. Do đó, người tiêu 
dùng cá nhân phải thực hiện quy trình tái chế với các đầu mối khác trong dây chuyền. Những giao 
dịch kiểu này không phải là không mất chi phí bởi số lượng người tiêu dùng là rất lớn, thêm vào 
đó, họ còn thiếu kinh nghiệm và bị giới hạn khả năng kiểm soát chất lượng của hàng hoá đem đi 
tái chế. Ví dụ, giả sử một người sở hữu một chiếc tivi và phải chịu trách nhiệm tái chế đối với 
chiếc tivi ấy. Tuy nhiên, việc chủ sở hữu cá nhân của chiếc tivi tái chế chiếc tivi sẽ rất phức tạp 
nếu không muốn nói là không thể. Chính vì vậy, những nhà môi giới tìm kiếm lợi nhuận và/hoặc 
những nhà sản xuất tivi sẽ đưa ra đề nghị tái chế với một mức giá nhất định. Cuối cùng, việc tái 
chế sẽ được tiêu chuẩn hoá và bao gồm trong giá của chiếc tivi khi nó là hàng hoá mới; tuy nhiên, 
để làm được điều này sẽ phải mất khá nhiều thời gian. Thêm vào đó, việc ép buộc người tiêu dùng 
phải chịu trách nhiệm pháp lý là rất khó khăn. Những chiếc tivi có thể bị quẳng trong rừng hoặc bị 
cất trên gác mái thay vì phải được đem đi tái chế. Có thể sẽ phải cần đến những hình phạt nghiêm 
khắc để hạn chế một phần đáng kể các chủ sở hữu tivi làm điều này. 

Điều hiển nhiên là sẽ phải đi theo đường vòng để đạt được mục đích cuối cùng là bắt buộc 
người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc tái chế. Vì vậy, cách thức làm giảm chi 
phí giao dịch và tăng tính hiệu quả của việc tái chế sẽ áp đặt trách nhiệm pháp lý trực tiếp lên bên 
có lợi thế so sánh trong quy trình tái chế. Bằng việc điều tiết các giao dịch tự do theo giả định 
không có các chi phí giao dịch như chúng ta đã làm ở trên, các nhà làm luật có thể xác định được 
trách nhiệm tái chế có hiệu quả về chi phí. Một điều luật hiệu quả sẽ bắt buộc bên có lợi thế so 
sánh phải chịu trách nhiệm pháp lý, đó là bên chấp nhận các trách nhiệm pháp lý tự do trong một 
môi trường giao dịch không có chi phí giao dịch. Do đó, một điều luật hiệu quả sẽ không làm phát 
sinh thêm bất cứ chi phí giao dịch cần thiết nào. Thật không may, điều luật hoàn hảo là không khả 
thi trong thực tiễn; nhưng việc bắt buộc nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc 
tháo dỡ và tái sử dụng các nguyên vật liệu, các nhà đại lý phải chịu trách nhiệm thu thập và người 
tiêu dùng phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại hàng hoá thì sẽ giới hạn được những giao dịch phát 
sinh và do đó giữ được chi phí giao dịch giữa các nhà kinh doanh ở mức thấp. 

Nguyên lý lợi thế so sánh và sự tồn tại của các chi phí giao dịch đã giải thích tại sao, ví dụ, 
các hộ gia đình phải chịu trách nhiệm về số rác thải trong nhà bếp của mình. Không tồn tại những 
lợi thế so sánh rõ ràng trong việc bắt buộc những người nông dân phải chịu trách nhiệm về rác 
thải; do đó không có được những vụ thương lượng và những hợp đồng trực tiếp và đơn giản giữa 
người nông dân và người tiêu dùng và trách nhiệm pháp lý có thể sẽ áp lên những người tiêu 
dùng. Cũng với lý do tương tự, việc bắt buộc người nông dân sản xuất thực phẩm phải chịu trách 
nhiệm giữ số rác thải mà mình thải ra nằm trong tầm kiểm soát. 

5.4. Quyền giao dịch nghĩa vụ pháp lý thông qua hợp đồng 

Cho tới thời điểm này, chúng ta vẫn đang giả sử rằng các nhà chức trách công cộng có khả 
năng bắt buộc thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà không có khó khăn gì. Tuy nhiên, trên thực tế, chi 
phí để kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý của các bên liên quan biến đổi liên tục. Việc 
kiểm soát hàng ngàn người tiêu dùng sẽ rất tốn kém và việc kiểm soát số lượng rất lớn các nhà 
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buôn bán cũng phức tạp không kém. Việc kiểm soát các nhà sản xuất nước ngoài cũng gần như là 
không thể. Chính vì vậy, việc xác định bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa hết sức 
quan trọng và quyền thực hiện nghĩa vụ pháp lý thông qua hợp đồng có thể bị giới hạn. Chẳng 
hạn, một nhà sản xuất có trách nhiệm pháp lý hợp pháp giao dịch với những công ty khác về việc 
tháo dỡ và lưu kho rác thải. Nhưng sau đó, công việc tái chế lại không được hoàn thành do thiếu 
khả năng, gian lận và do vỡ nợ. Việc các bên thực hiện nghĩa vụ pháp lý là hoàn toàn chấp nhận 
được một cách hợp pháp, do đó việc tái chế có thể không bị ép buộc. Vì vậy, vấn đề quan trọng là 
phạm vi mà các nhà làm luật có thể được tác động để giới hạn quyền tự do hợp đồng. 

Vấn đề về việc chịu trách nhiệm pháp lý thay thế đã được nêu ra trên văn bản. Nguyên tắc 
chung là nếu một bên có khả năng trả nợ và có thể kiểm soát các bên liên quan với chi phí thấp thì 
việc bắt buộc "người uỷ nhiệm" phải chịu trách nhiệm pháp lý thay thế sẽ mang tính hiệu quả cao. 
Vì vậy, không nên cho phép chuyển giao trách nhiệm pháp lý thông qua hợp đồng cho bên nào 
không có khả năng trả nợ, yếu kém và gian lận. Dĩ nhiên, người uỷ nhiệm có thể hợp đồng giao 
dịch hàng hoá và dịch vụ với các loại hình khác nhau, nhưng với nguy cơ rủi ro của chính người 
uỷ nhiệm. Nói một cách khác, nếu các bên có liên quan đến việc tái chế không hoàn thành nghĩa 
vụ của mình thì người uỷ nhiệm vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Do đó, người uỷ nhiệm phải 
kiểm soát được những công việc có thể được thực hiện với chi phí thấp (có liên quan đến việc 
kiểm tra, giám sát cộng đồng) do sự trao đổi buôn bán lặp đi lặp lại giữa các bên. Nhờ vậy, nhà 
làm luật có thể bắt buộc người uỷ nhiệm phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp các bên 
gặp vấn đề trục trặc mà không làm mất đi tính hiệu quả. Do đó, sự thúc ép từ phía cộng đồng ở 
đây được đơn giản hoá - sự giám sát sẽ tập trung vào bên có gian lận và đổi lại có thể kiểm soát 
được các nhà thầu. Tương tự, trách nhiệm pháp lý thay thế thường được áp dụng, chẳng hạn như 
trong bảo lãnh ngân hàng và trong trách nhiệm pháp lý của chủ sử dụng lao động tại nơi làm việc; 
xem Chương 15, Mục 3. 

Một vấn đề chung đối với hàng nhập khẩu là các nhà chức trách công không thể kiểm soát 
được các nhà sản xuất. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho nhà nhập khẩu - một mắt xích 
khác trong dây chuyền các bên liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, các nhà 
nhập khẩu thường là các công ty nhỏ có thể ngừng hoạt động hay trở nên gian lận, điều này sẽ đặt 
ra câu hỏi làm thế nào có thể đảm bảo được việc tái chế trong trường hợp người uỷ nhiệm bị phá 
sản hoặc biến mất vì những lý do khác. Những vấn đề liên quan sẽ được đề cập trong Chương 15, 
giải quyết vấn đề giới hạn về trách nhiệm pháp lý. 

HỘP 9.1. HÀNG HOÁ LÂU BỀN ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 

Những giải pháp có khả năng thực hiện được nêu ra ở trên được áp dụng cho những 
hàng hoá chưa được đưa vào sử dụng. Vì vậy, vấn đề tồn tại là làm thế nào để thực hiện 
được việc tái chế đối với những hàng hoá lâu bền đã được đưa vào sử dụng. Một mục 
đích của trách nhiệm tái chế hàng hoá là để khuyến khích các nhà sản xuất thiết kế sản 
phẩm, hệ thống thu hồi và tháo dỡ hàng hoá với cách thức tối thiểu hoá chi phí. Đối với 
hàng hoá lâu bền đã được đưa vào sử dụng thì thiết kế đã có trước và không thể cải 
thiện được. Mặc dù vậy, trách nhiệm pháp lý về tái chế có thể được sử dụng cho quá 
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trình thu hồi, tháo dỡ và tái sử dụng các nguyên vật liệu. Người tiêu dùng/chủ sở hữu, 
như đã trình bày ở trên, có thể được cho là có lợi thế so sánh trong quá trình thu hồi 
hàng hoá. Do vậy, việc thúc đẩy người tiêu dùng thực hiện quá trình thu hồi hàng hoá là 
rất cần thiết. Có một cách là sẽ trả cho người tiêu dùng một lượng tiền đủ lớn để họ trả 
lại hầu hết những hàng hoá đã qua sử dụng. Tuy nhiên, việc chi trả theo cách này có thể 
nảy sinh vấn đề: nếu như các nhà buôn hoặc các nhà sản xuất có trách nhiệm pháp lý 
trong việc thu hồi hàng hoá thì họ chính là người phải chi trả cho người tiêu dùng. Nhưng 
do hàng hoá đã được bán đi rồi và giá cả của những hàng hoá được trả lại không được 
tính toán trong giá bán nên sẽ dẫn đến những tổn thất đột xuất cho các nhà buôn/nhà 
sản xuất. Đương nhiên việc chi trả thông qua các phương tiện công cộng là hoàn toàn có 
thể nhưng có lẽ không có sức hấp dẫn về mặt chính trị.  

Một phương án khác là bắt buộc người tiêu dùng/chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm pháp 
lý trong việc gửi trả hàng hoá. Trách nhiệm pháp lý của người tiêu dùng đối với hàng hoá 
trả lại đòi hỏi những luật lệ, ví dụ như phải chịu tiền phạt, phải được áp dụng khi không 
hoàn thành nghĩa vụ. Điều này hoàn toàn không dễ dàng áp dụng vào thực tế ngay cả khi 
những hàng hoá lâu bền bị vứt bỏ có một vài dấu hiệu nhận biết như chữ viết khắc trên 
đó hay những dấu hiệu đánh dấu khác khiến có thể dễ dàng xác định được chủ sở hữu 
để xử phạt. Luật hình sự cũng yêu cầu tìm ra bên phạm lỗi mà không phải mất chi phí 
quá cao dành cho lực lượng công an. Tuy nhiên, không phải tất cả những hàng hoá vứt 
bừa bãi đều có thể bị phát hiện. Vì vậy, phải cần đến những hình phạt nghiêm khắc và 
những nỗ lực tổng hợp từ phía công an. Bên cạnh đó, luật hình sự cũng yêu cầu trách 
nhiệm của người tiêu dùng nhìn chung phải được chấp nhận.  

Lợi thế tài chính đối với trách nhiệm hoàn trả của người tiêu dùng, dĩ nhiên là chi phí 
hoàn trả phải do người tiêu dùng/chủ sở hữu chịu. Do đó, việc phân bổ nghĩa vụ cho 
người tiêu dùng lại có sức hấp dẫn lớn về mặt chính trị. Tuy nhiên, cũng cần phải xem 
xét đến chi phí dành cho lực lượng công an và chi phí thu gom cho những hàng hoá vứt 
bừa bãi. Phần còn lại của chi phí tái chế cần được bù đắp bằng các khoản thuế nếu phải 
phòng tránh những tổn thất ngẫu nhiên xảy ra trong kinh doanh. 

Cuối cùng, chúng ta cần phải chú ý rằng một nghĩa vụ nói chung trong việc trả lại hàng 
hoá lâu bền đã qua sử dụng sẽ dẫn đến lượng lớn rác thải được thu thập. Tiêu chuẩn tái 
chế phải được thiết lập và quy trình tháo dỡ phải được tính toán chi phí cho một lượng 
lớn hàng hoá. Do vậy, sẽ hoàn toàn hợp lý nếu tập trung vào những loại hàng hoá nhất 
định, ưu tiên những hàng hoá kích thước lớn đòi hỏi diện tích lưu giữ rác đáng kể và 
những hàng hoá có chứa chất gây nguy hiểm. 

6. Xung đột môi trường quốc tế 

Cho đến nay, chúng ta vẫn đang giải quyết những vấn đề pháp lý mang tính quốc gia - nơi 
mà những thể chế pháp lý được thiết lập hoàn hảo và những biện pháp giải quyết xung đột luôn có 
sẵn. Điều này sẽ phức tạp hơn nhiều nếu xét trên cấp độ quốc tế bởi có rất nhiều bên liên quan, 
bởi sự thiếu đi các thể chế trong đàm phán và tính bắt buộc chưa cao. Chúng ta cũng sẽ chứng 
kiến những vấn đề môi trường nghiêm trọng khi đứng trên cấp độ quốc tế. Những cuộc đàm phán 
song phương giữa các quốc gia đơn lẻ có thể diễn ra với những ngoại ứng xuyên biên giới liên 
quan đến những quốc gia bên cạnh. Trong những trường hợp như vậy không hẳn đã cần đến 
những thể chế mang tính quốc tế như Uỷ ban châu Âu (EC) hay Liên hợp quốc (UN). Tuy nhiên, 
trong hầu hết trường hợp, ngoại ứng xuyên biên giới bao gồm nhiều quốc gia. Một vấn đề nảy 
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sinh trong tình trạng ô nhiễm toàn cầu là tính áp đặt yếu hơn ở cấp quốc gia và cấp song phương. 
Những quốc gia có chủ quyền sẽ phản đối việc bị kiểm soát. Những hình phạt xuyên biên giới có 
thể không hiệu quả và việc vi phạm một thoả thuận, chẳng hạn như ô nhiễm môi trường sẽ chỉ 
chịu thiệt hại trên phương diện là sẽ gây ra sự nghi ngờ trong các mối quan hệ trong tương lai. 

Trên thực tế tồn tại một sự xung đột giữa nhu cầu phải có những hình phạt có tính hiệu quả 
và mong muốn hưởng lợi từ những mối quan hệ tiếp theo được điều chỉnh tốt. Do đó, cơ chế bắt 
buộc quan trọng nhất và có lẽ cũng là duy nhất chính là giao dịch lặp đi lặp lại, tại đó các quốc gia 
sẽ tham gia vào các giao dịch quốc tế với số lượng lớn. Tầm quan trọng của các giao dịch lặp đi 
lặp lại chỉ ra rằng những bên tham gia vào nhiều mối quan hệ sẽ thiên trước hết về các thoả thuận 
mang tính danh dự. Điều này cũng phù hợp với ý kiến cho rằng thương mại thúc đẩy hoà bình và 
tăng trưởng kinh tế. 

Nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền (PPP) là một nguyên tắc về chính sách môi trường đã 
được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, việc thi hành nguyên tắc này không hiệu quả. Trên thực tế, 
trong hầu hết trường hợp, nguyên tắc này không được áp dụng. Một nguyên nhân là do nguyên tắc 
nạn nhân trả tiền (VPP) thường hiệu quả nhiều nhất do có chi phí giao dịch. Đó là do cộng đồng 
quốc tế không thể kiểm soát được các quốc gia có chủ quyền và vì vậy không thể bắt buộc người 
gây ô nhiễm trả tiền. Một lý do nữa trong việc áp dụng nguyên tắc VPP, nguyên tắc chung nhất 
trong mối quan hệ liên quan tới lượng rác thải và ô nhiễm ở các quốc gia kém phát triển, đơn giản 
là vì người gây ô nhiễm không thể chi trả được. Với những điều kiện như trên, giải pháp duy nhất 
có lẽ là bắt buộc người chịu ô nhiễm chi trả cho người gây ô nhiễm để khiến họ giảm lượng ô 
nhiễm mình gây ra. Người chịu ô nhiễm cũng sẽ chi trả để có quyền kiểm soát các biện pháp đã 
đề ra trong thoả thuận được ký kết giữa các bên. Do đó, sự bất lực trong việc bắt người gây ô 
nhiễm phải chi trả đồng nghĩa với việc người gây ô nhiễm sẽ có "quyền" đối với lượng ô nhiễm 
một cách không chính thức. 

Thực tế này sẽ trở nên hiển nhiên, chẳng hạn sau sự tan rã của Liên bang Xô viết, các quốc 
gia phương Tây hùng mạnh cũng muốn giảm lượng ô nhiễm ở các nước này, việc này phải được 
thực hiện thông qua các khoản chi trả và kiểm soát trực tiếp. Tuy nhiên, việc yêu cầu thực hiện 
nguyên tắc PPP đã không còn ý nghĩa sau vụ nổ nhà máy năng lượng hạt nhân Chernobyl vì thực 
tế, Liên bang Xô viết đã tan rã. Kết quả là, trong những trường hợp như vậy, các quốc gia xung 
quanh, có thể một lần nữa trở thành nạn nhân, phải chi trả cho việc đóng cửa và sửa chữa nhà máy 
năng lượng hạt nhân này. Để kiểm soát việc thực hiện những biện pháp này, họ phải gánh lấy 
trách nhiệm là nhà đầu tư, ví dụ có thể thông qua việc thành lập những công ty liên doanh. 

Nhiều vấn đề môi trường mang tính quốc tế khác cũng có cùng một tính chất; đó là các nước 
công nghiệp hoá có thể đòi hỏi các nước kém phát triển phải tiến hành các biện pháp bảo vệ môi 
trường. Tuy nhiên, việc này cũng khó có thể thực hiện nếu như các nạn nhân chịu ô nhiễm không 
tổ chức Bảo vệ môi trường và chi trả cho các biện pháp đó. Ví dụ, người ta cho rằng cần phải 
chấm dứt ngay việc chặt hạ rừng nhiệt đới ở các quốc gia thuộc vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, các 
ngành công nghiệp nội địa và dân chúng lại đang hưởng lợi từ việc chặt hạ những khu rừng này 
trong khi những nạn nhân chịu ô nhiễm lại chủ yếu tập trung ở những khu vực phát triển trên thế 
giới. Do đó, chỉ có một giải pháp thực tiễn duy nhất để giải quyết vấn đề này là các nạn nhân chịu 
ô nhiễm phải chi trả cho những người gây ô nhiễm để chấm dứt nạn chặt phá rừng. Trên thực tế, 
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những hỗ trợ phát triển gần đây đã dần tập trung vào định hướng môi trường. Do đó, nguyên tắc 
VPP sẽ trở nên thực tế với những "hỗ trợ" từ nước ngoài. 

7. Kết luận 

Lý thuyết về giá cả giả định một tập hợp những thể chế cho trước như thị trường, công ty, hộ 
gia đình và quyền sở hữu. Để hiểu đầy đủ những chính sách môi trường và vai trò của quyền sở 
hữu, kể cả quyền tự do hợp đồng và nghĩa vụ đền bù thiệt hại, chúng ta cần một lý thuyết kinh tế 
mới dựa trên các thể chế này. Chi phí giao dịch là vấn đề cơ bản trong lý thuyết này. Tức là, chi 
phí nghiên cứu, chi phí liên hệ và thực hiện là vấn đề chủ yếu đối với sự phát triển của các thể chế 
và sự lựa chọn của pháp luật. Kinh tế học thể chế đã được giới thiệu ở Phần I và sẽ tiếp tục được 
đề cập đến ở Phần III và IV. 

Trong chương này, chúng tôi đã trình bày về kinh tế học chuẩn tắc của luật. Nghĩa là chúng 
tôi đánh giá một điều luật là "tốt" hay "xấu" dựa trên các tiêu chí hiệu quả kinh tế. Quy tắc tiêu 
chuẩn cơ bản là tiêu chuẩn Pareto: sự thay thế này sẽ tốt hơn thay thế khác nếu một chủ thể trong 
nền kinh tế được hưởng lợi mà không gây thiệt hại cho những chủ thể khác. Tiện ích được phơi 
bày bởi lựa chọn cá nhân. Vì thế, thương mại được tự do chấp nhận sẽ đáp ứng tiêu chuẩn Pareto. 
Trạng thái tối ưu Pareto xảy ra khi không thể làm tăng thêm lợi ích cho một bên mà không gây 
thiệt hại cho bên khác. Nếu có thể sản xuất được nhiều hàng hoá hơn với một nguồn lực cho trước 
thì sẽ xảy ra tình trạng sản xuất thiếu hiệu quả. Có thể sản xuất ra nhiều hơn vì lợi ích của một ai 
đó mà không gây ra thiệt hại cho những người còn lại. Thương mại không hiệu quả chiếm ưu thế 
nếu hàng hoá và dịch vụ có thể được buôn bán bằng cách thức có cùng lợi ích. 

Theo những tiêu chuẩn cơ bản này, có thể thiết lập được quy tắc kinh tế chuẩn tắc đầu tiên 
như sau: cần cơ cấu lại luật lệ để xoá bỏ những trở ngại đối với những thoả thuận mang tính cá 
nhân. Nghĩa là, luật lệ nên ấn định quyền sở hữu và đơn giản hoá những hợp đồng mang lại lợi ích 
cho cả đôi bên. Khi chi phí giao dịch khiến cho các thoả thuận cá nhân không thể thực hiện được 
thì sẽ xuất hiện nguyên tắc chuẩn tắc thứ hai: luật lệ cần tối thiểu hoá những thiệt hại do sự thiếu 
hoặc thất bại của những thoả thuận cá nhân gây nên.  

Những tiêu chuẩn kinh tế cơ bản đối với những luật lệ hợp pháp là một thoả thuận có tính giả 
thuyết (hiệu quả) vì các bên sẽ chấp thuận giao dịch trong môi trường không có chi phí giao dịch. 
Mục tiêu của chính quyền pháp lý dùng chi phí giao dịch có tác dụng ngăn cấm để điều tiết là phù 
hợp với một hợp đồng hiệu quả - đây là vấn đề mang tính giả thuyết. Để sự điều tiết trung tâm có 
hiệu quả tương đối, các nhà chức trách phải có những thông tin và/hoặc quyền bắt buộc mà các 
bên liên quan không có được. 

Nếu có sự không chắc chắn về tác động hay quy định, các nhà chức trách có thể lựa chọn 
không điều tiết mà cho phép sự ô nhiễm miễn là sự thiệt hại không được công khai, hoặc hạn chế 
ô nhiễm ở một mức nào đó. Một hướng tiếp cận khác là ngăn cấm hoàn toàn ô nhiễm trong trường 
hợp có sự không chắc chắn. Chính sách này sẽ được hiểu như một cách áp dụng nguyên tắc phòng 
ngừa, trong khi quan điểm đầu tiên có thể được đề cập đến như một sự lạc quan công nghiệp. 

Phương pháp phân tích Coase được áp dụng trong pháp luật đối với trách nhiệm tái chế hàng 
hoá lâu bền cũ hỏng của các nhà sản xuất. Ai là người phải chịu trách nhiệm pháp lý về mặt kinh tế 
trong khi có tới vài nhà cung cấp, sản xuất và đại lý có liên quan? Điểm bắt đầu của phân tích này là 
việc phân phối quyền và nghĩa vụ thông qua hợp đồng trong một môi trường không có chi phí giao 
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dịch. Dĩ nhiên kết quả là, độc lập với sự phân phối pháp lý về trách nhiệm, các bên liên quan sẽ tự 
phân phối lại trách nhiệm giữa họ với nhau theo hướng hiệu quả về chi phí. Do đó, việc lựa chọn 
bên chịu trách nhiệm pháp lý sẽ không còn là vấn đề. Tuy nhiên, trong một thế giới thực có chi phí 
giao dịch, trách nhiệm pháp lý lại là vấn đề. Luật hiệu quả sẽ phân phối trách nhiệm theo lợi thế so 
sánh giữa các bên trong vấn đề xử lý rác thải. Việc thi hành quy tắc đòi hỏi các nhà chức trách phải 
thu tiền của bên chịu trách nhiệm pháp lý. Việc kiểm soát các nhà sản xuất không có khả năng trả nợ 
hoặc các nhà sản xuất nước ngoài sẽ khó có thể thực hiện được. Do đó, các doanh nghiệp trong 
nước có thể sẽ phải chịu trách nhiệm tái chế. Để chứng thực cho khả năng trả nợ có thể sẽ phải cần 
đến một số loại hình bảo lãnh. Quyền chuyển giao trách nhiệm pháp lý thông qua hợp đồng cũng sẽ 
bị giới hạn để ngăn cấm bên có trách nhiệm chuyển giao trách nhiệm pháp lý của mình cho những 
bên khác mà các nhà chức trách không thể kiểm soát được. 

Xét trên cấp độ quốc tế, việc đạt được những thoả thuận có tính bắt buộc về những vấn đề 
môi trường là rất phức tạp. Chúng ta cũng nhận thấy những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất 
diễn ra ở cấp quốc tế (xem Chương 3, Mục 5). Nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền (PPP) là 
quy tắc trách nhiệm pháp lý quốc tế nói chung (xem Chương 2, Mục 4). Tuy nhiên, trên thực tế, 
thông thường, nạn nhân chịu ô nhiễm lại phải trả tiền cho những người gây ô nhiễm; nhưng điều 
đó lại không phải là không hiệu quả theo như định lý Coase. Nếu việc thiết lập một thoả thuận 
PPP quốc tế bắt buộc là vấn đề lớn thì việc giảm chi phí giao dịch và tăng tính hiệu quả để nạn 
nhân chịu ô nhiễm trả tiền, tức là áp dụng nguyên tắc VPP một cách không chính thức lại dễ được 
chấp nhận trong thực tế. Trên thực tế, tác động về mặt tài sản theo hướng thiên vị cho bên gây ô 
nhiễm có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tái phân phối với các quốc gia kém phát triển mà gây ô nhiễm 
cho những nước giàu sẵn sàng chi trả cho một môi trường trong sạch hơn. 

Ghi chú: 
1.  Simon (1959). 

2.  Xem Cooter và Ulen (2000). 
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10. CÂN BẰNG LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ 

 

1. Giới thiệu 

Theo "nguyên tắc thứ hai của Luật chuẩn tắc", những thiệt hại không thể giảm thiểu được 
bằng các thoả thuận cá nhân nên được tối thiểu hoá bằng hệ thống pháp luật (xem Chương 9, Mục 
3). Nhưng những nhà làm luật hoặc quan toà có thể làm được gì để cải thiện tình hình? Có phải 
các nhà chức trách không đủ kiến thức và năng lực? Những câu trả lời có thể có là: thứ nhất, các 
nhà làm luật có quyền áp đặt và đánh thuế đối với các bên tham gia. Thứ hai, cần phải có những 
quy định thống nhất về các hoạt động gây tổn hại cho bên thứ ba. Thứ ba, các nhà chức trách 
Trung ương có thể có thông tin về ô nhiễm và sự xuống cấp lâu dài của môi trường mà các bên 
liên quan không có hay không quan tâm đến. Nhưng các nhà chức trách cần ước tính và định giá 
lợi ích và chi phí như thế nào? Để xác định hiệu quả của các hoạt động, cần đánh giá được bản 
chất cũng như tác hại mà chúng gây ra. 

Phân tích lợi ích-chi phí (CBA) tạo ra một công cụ để ước tính lợi ích và chi phí xã hội. CBA 
được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giao thông, kinh tế y tế và nó cũng được dùng để đánh giá 
các quy định pháp luật. Thực tế, một số quốc gia yêu cầu phải có CBA trước khi đưa ra các luật 
định mới. CBA cũng được áp dụng một cách hữu ích trong đánh giá luật môi trường. Ví dụ, nếu 
vấn đề là tắc nghẽn giao thông và giải pháp điều chỉnh là sự hạn chế tốc độ, lợi ích của việc giảm 
tốc độ này là giảm tắc nghẽn và giảm thiểu tai nạn sẽ được so sánh với chi phí về thời gian di 
chuyển. Nếu lợi ích lớn hơn chi phí, CBA sẽ khuyến khích hạn chế tốc độ. Dĩ nhiên, giả định này 
ở đây không xét đến tầm quan trọng của nhà hoạch định chính sách, giả định này cũng phù hợp 
với thực tiễn. 

Sang Mục 2, chúng ta tiếp tục với phần trình bày ngắn gọn các phương pháp phân tích 
thường được sử dụng trong CBA. Sau đó, ở Mục 3, chúng ta sẽ tìm hiểu triết lý xã hội sâu sắc ẩn 
dưới phương pháp CBA, phương pháp cho rằng các nhà làm luật là những người tối đa hoá phúc 
lợi hoặc lợi ích xã hội. Người ta có thể tranh luận rằng kết quả của hệ thống chính trị cũng như 
luật pháp thực ra là kết quả của sự tranh giành giữa các nhóm lợi ích, lý tưởng và thói quan liêu. 
Một bình luận khác cơ bản hơn về CBA là kinh tế học là vô đạo đức, vì thế không nên áp dụng 
vào thực tế. Trong Mục 4, chúng ta sẽ thảo luận các tiêu chuẩn đạo đức và vấn đề cân bằng. Các 
vấn đề đặc biệt về tầm quan trọng của kinh tế học và luân thường đạo lý là đạo đức trong thương 
mại và giá trị cuộc sống con người sẽ được thảo luận ngắn gọn trong Mục 5 và 6. Kết luận sẽ 
được trình bày ở Mục 7. 

2. CBA thực tiễn  

2.1. Tính hiệu quả về chi phí 
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Trong phương pháp CBA hoàn hảo, tất cả lợi ích và chi phí đều được ước lượng và tổng hợp. 
Kết quả đơn thuần chỉ là một số dương (có lợi nhuận) hoặc một số âm (tổn thất). Và đương nhiên, 
trong thực tế, tất cả chi phí và lợi ích không đo được. Việc đo lường trong thực tế vẫn còn là vấn đề 
lớn. Vì vậy, phân tích thực chỉ mang tính riêng phần và/hoặc gián tiếp. Tuy nhiên, các nhà phân tích 
có thể làm nhiều việc để đơn giản hoá và cải thiện các quyết định của những nhà làm luật. 

Phương pháp CBA thường dừng ở những khía cạnh có thể định giá, còn các khía cạnh khác 
tuỳ thuộc vào người ra quyết định mà không cần định giá. Khía cạnh đầu tiên nhằm tạo ra một 
phân tích tác động, tức là một nghiên cứu về hậu quả của sự lựa chọn thay thế được xét đến. Ví 
dụ, giả định rằng có một ngành công nghiệp làm ô nhiễm đầm lầy và đe doạ một loài vịt quý 
hiếm. Vì thế, vấn đề tuyệt chủng xuất hiện khiến các nhà lập pháp quan tâm. Tuy nhiên, các lợi 
ích của ngành sản xuất này nên được đánh giá như thế nào khi so sánh với loài vịt đang bị đe doạ? 
Ở đây, các nhà sinh thái học có một vai trò quan trọng trong việc ước tính các yếu tố môi trường. 
Các nhà kinh tế học có thể tham gia ước tính chi phí, ví dụ, chi phí bảo tồn khu đầm lầy và chi phí 
giảm sản xuất công nghiệp. Việc đánh giá lợi ích của việc bảo tồn loài vịt trong mối tương quan 
với chi phí của ngành công nghiệp đòi hỏi phải thiết lập các ưu tiên chính trị. 

Một vấn đề chung trong phân tích tác động là những tác động tích cực và tiêu cực luôn mang 
tính nhiều chiều nên rất khó so sánh. Người ta có thể tính toán được chi phí trong khi các lợi ích 
thường không quy được thành tiền. Ví dụ, ta có thể tính được chi phí thời gian của giới hạn tốc độ 
nhưng thật khó khăn khi so sánh lợi ích của các yếu tố không định giá được (như là giảm ách tắc 
và tai nạn) với nhau và với yếu tố chi phí. Nhà phân tích tác động chỉ có thể trình bày các ước tính 
bằng tiền của lợi ích và chi phí và các tác động về, ví dụ, lưu lượng giao thông, tốc độ và tỷ lệ tai 
nạn để xác định tỷ trọng giúp cho các cấp ra quyết định. 

Một bước xa hơn trong thực hiện phân tích tính hiệu quả theo chi phí là ước tính chi phí để 
đạt được mục tiêu của các nhà hoạt động chính sách. Ví dụ: giả sử mục tiêu của pháp luật là bảo 
vệ cuộc sống con người, để đạt mục tiêu này, các nhà phân tích có thể so sánh chi phí của nhiều 
phương án khác nhau như đầu tư xây đường, chiến dịch chống hút thuốc, đóng cửa nhà máy điện 
hạt nhân, chương trình vaccine, chương trình nước sạch, v.v... Kết quả phân tích sẽ là thước đo 
chi phí bảo vệ cuộc sống theo nhiều cách khác nhau. Với thông tin này, phương án lựa chọn là tuỳ 
thuộc vào nhà làm chính sách. Không cần phải nói ra, nhà hoạch định chính sách không bị ràng 
buộc phải chọn phương án tiết kiệm nhất mà sẽ xem xét dựa trên khía cạnh mà họ cho là quan 
trọng nhất, nhưng phân tích sẽ đơn giản hoá các quyết định. 

Hiệu quả về chi phí chiếm ưu thế khi một sản lượng nhất định hoặc mục tiêu không đạt được ở 
mức chi phí thấp hơn. Ngược lại, phi hiệu quả chi phí nghĩa là mục tiêu có thể đạt được ở các mức 
chi phí thấp hơn, bao gồm cả nguyên liệu thô, vốn và nguồn lực con người. Theo nghĩa khác, phi 
hiệu quả chi phí chỉ ra sự lãng phí tài nguyên. Mục tiêu chủ yếu của tiết kiệm chi phí đối với một 
doanh nghiệp (hay của chính quyền Nhà nước) có thể là để tăng lợi nhuận (hạn chế chi tiêu), tức là 
tiết kiệm để duy trì những nguồn tài nguyên mà doanh nghiệp (hay chính quyền) đó sở hữu (chính 
quyền công). Tuy nhiên, về lâu dài, cạnh tranh thường sẽ kéo lợi nhuận xuống... Lợi ích của việc sử 
dụng tiết kiệm tài nguyên đối với một sản phẩm hay một đối tượng, do đó rất có lợi cho xã hội và 
môi trường. Do đó, cho dù mục tiêu của việc đầu tư là gì thì hiệu quả giữa chi phí kinh tế và lợi ích 
môi trường của việc tiết kiệm tài nguyên cũng không có sự mâu thuẫn nào. 
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Các nhà kinh tế học đã dành nhiều nỗ lực trong việc ước tính những giá trị kinh tế mà không 
được định giá trực tiếp trên thị trường. Ý tưởng chung là bắt chước các thoả thuận trong một thị 
trường cạnh tranh. Giá cả trong một thị trường hoàn hảo sẽ phản ánh giá trị của đơn vị cận biên 
được giao dịch. Ở đây, mức sẵn sàng trả (WTP) sẽ bằng với mức sẵn sàng chấp nhận của người 
mua (WTA). Nói cách khác, người bán cận biên từ bỏ một giá trị (được bồi thường bằng tiền) cho 
người mua cận biên, là người đánh giá giá trị ngang bằng người bán. Do đó, giá cả sẽ phản ánh 
chi phí cơ hội. 

 
Hình 10.1. Thặng dư của người tiêu dùng cho công viên tại giá bằng 0 

Giá trị của hàng hoá sẽ trở nên phức tạp khi nó là hàng hoá công cộng, thứ hàng hoá không 
định giá được trên thị trường. Ví dụ, xem xét quyết định đầu tư vào công viên quốc gia. Chúng ta 
giả định rằng công viên này không có đối thủ cạnh tranh và là hàng hoá có tính truy nhập mở. Tuy 
nhiên, nó lại có thể là độc quyền nếu nó bị rào chặn hoặc đóng cửa (xem Chương 4, Mục 7). Chi 
phí công viên được biết trước và có thể đo lường được vì có tồn tại hình thức sử dụng khác (giá 
cả) của tài sản. Theo tiêu chuẩn của Kaldor - Hicks, thị trường hoàn hảo sẽ phải so sánh chi phí 
của công viên với mức sẵn sàng trả cho công viên của tất cả người dân. Để làm việc này, chúng ta 
phải ước tính nhu cầu đối với công viên của người dân. Tưởng tượng có một đường cầu dành cho 
công viên như minh hoạ trong Hình 10.1. Công dân được sắp xếp theo mức WTP của họ, người 
có WTP cao nhất sẽ ở vị trí xa nhất về bên trái. Tổng WTP sẽ bằng với thặng dư của người tiêu 
dùng, vùng tô đậm trong Hình 10.1. Vì không có sự cạnh tranh sử dụng công viên, nên khách 
hàng sẽ được vào cửa tự do, dẫn đến kết quả là x0 lượt thăm (giả định chỉ có khách tham quan 
nhận được sự hài lòng). Nếu mức thặng dư của người tiêu dùng lớn hơn chi phí cho công viên, 
quyết định đầu tư vào nó sẽ đạt mức tối ưu xã hội. Hãy nhớ rằng mức tối ưu xã hội được xác lập 
dựa trên một loạt các giả định. Đầu tiên, tiêu chuẩn vị lợi Kaldor - Hicks được chấp nhận như là 
chuẩn tắc. Thứ hai, chi phí và lợi ích cho các nhóm khác nhau có thể được tính gộp vào với nhau. 
Vì vậy, các mức giá phải phản ánh được tiện ích cận biên cá nhân. Để giá phản ánh được tiện ích, 
một loạt các giả định vững chắc phải được đáp ứng: các cá nhân phải là những người tối đa hoá 
tiện ích và toàn bộ các thị trường phải ở trong trạng thái cân bằng. Sau đó, các mức giá sẽ phản 
ánh tiện ích cận biên của các loại hàng hoá khác nhau cho mỗi cá nhân riêng lẻ. Những yếu tố 
không hoàn hảo như ngoại ứng, độc quyền và gánh nặng quá mức về thuế ở đây được bỏ qua. 

Có thể lập luận rằng một Nhà nước theo chủ nghĩa vị lợi với mục tiêu tối đa hoá tổng tiện 
ích, trước hết, cần phân phối lại của cải để tất cả có cùng tiện ích cận biên quy đổi thành tiền. Tuy 
nhiên, tổng số vốn tương đương với 100% mức thuế suất đánh vào thu nhập, sẽ gây ra sự sụp đổ 

Số lượt thăm 

Giá cả/lượt 
thăm/WTP 
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của nền kinh tế. Gánh nặng quá mức gây tốn kém cho việc đánh thuế vào người dân (xem Chương 
6, Mục 4), điều này một phần giải thích tại sao việc phân phối lại không diễn ra trong phạm vi mà 
lợi ích của mọi người về tiền là như nhau. 

Do đó, Nhà nước có thể thực hiện đầu tư hoặc các biện pháp chính trị, ví dụ như việc xây 
dựng luật pháp, trong một nỗ lực ủng hộ những nhóm "yếu hơn". Trong trường hợp như vậy, 
CBA phải có một yếu tố mà nhờ đó định lượng được lợi ích và chi phí cho các nhóm khác nhau. 
Trong ví dụ về công viên quốc gia của chúng tôi, tiền của người đóng thuế nên được so sánh với 
WTP của các nhóm khác nhau đến thăm quan công viên. Làm thế nào để định lượng được các chi 
phí và lợi ích này là một vấn đề chính trị. 

Lý do tại sao tổng thặng dư của người tiêu dùng trong Hình 10.1 là lợi ích cận biên được so 
sánh với chi phí của sự tồn tại của công viên đang bị đe doạ bởi sự quyết định có đầu tư hay 
không. Hãy so sánh điều này với vấn đề đã được nói về nghịch lý giá trị trong Chương 5, Mục 9. 
Ví dụ, lý do tại sao tổng WTP đối với nước là không thích hợp với các quyết định xem xét việc 
tăng hoặc giảm cận biên, chứ không phải sự tồn tại của nước. 

 
Hình 10.2. Số khách thăm quan tối ưu xã hội 

Bây giờ, chúng ta hãy giả định rằng có một số sự khan hiếm và cạnh tranh trong việc sử dụng 
công viên quốc gia. Quá nhiều khách làm phiền các động vật hoang dã và gây hại đối với môi 
trường sống nhạy cảm. Giả sử rằng chi phí cận biên của lượng du khách thêm vào được xác định 
và ngày càng tăng, như trong Hình 10.2. Để công viên tồn tại bền vững, người làm chính sách 
phải quyết định cho phép bao nhiêu khách vào công viên. Số lượng khách tối ưu xã hội, theo các 
tiêu chuẩn Kaldor - Hicks, là x1. Tất cả người tiêu dùng ở bên trái của x1 sẵn sàng bồi thường cho 
những thiệt hại mà họ gây ra. Tại x1, các tác hại cận biên bằng với lợi ích cận biên của việc thăm 
quan; và bên phải x1, WTP của du khách ít hơn mức gây hại. Một phương tiện đơn giản để phân 
phối hiệu quả là áp đặt một mức phí vào cửa bằng p1. Lệ phí sẽ tạo ra thu nhập cho ngân sách là 
abcd. Nó sẽ làm giảm thặng dư tiêu dùng bằng abcd cho những người tham quan công viên và trả 
mức phí bằng bec cho những người không tham quan công viên khi lệ phí đã được đưa vào. 

2.2. Ước tính khả năng sẵn sàng trả  

 
Giá cả/lượt/WTP 

Số khách thăm quan 
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Ví dụ công viên ở trên đòi hỏi thông tin về các đường cung cầu, có nghĩa là WTP. Những 
thông tin này thường không có sẵn đối với hàng hoá môi trường như công viên quốc gia. Tuy 
nhiên vẫn có một số kỹ thuật để thực hiện ước tính. 

Phương pháp định giá nhu cầu hưởng lạc dựa trên ý tưởng rằng giá trị của tài sản phản ánh 
tất cả các loại lợi ích và chi phí, kể cả các tác động môi trường. Những lợi ích có thể xuất phát từ 
sản lượng nông nghiệp, nhà ở hoặc thu nhập thương mại. Mỗi phần tài sản có một tổ hợp các 
thuộc tính của nó, trong đó có một vài thuộc tính môi trường, ví dụ, mức độ ô nhiễm, tiếng ồn và 
sự gần gũi với công viên và bảo vệ thiên nhiên, v.v... Nhìn chung, các đặc tính này tạo ra một 
dòng của các khoản thu nhập dự kiến trong tương lai, khi nó được chiết khấu với giá trị hiện tại 
ròng, NPV, thì bằng giá thị trường của tài sản (xem Chương 7, Mục 6). 

Bởi vì giá của tài sản bao gồm giá trị của tất cả các thuộc tính, có thể cần tách riêng các yếu 
tố khác nhau tác động đến giá của tài sản. Với sự trợ giúp của các kỹ thuật thống kê, thường là 
phép tính hồi quy phức hợp dựa trên chuỗi thời gian và/hoặc số liệu mặt cắt, sự khác nhau về giá 
trị tài sản do sự khác nhau trong các yếu tố môi trường có thể được xác định. Ba tập hợp biến 
thường được sử dụng trong phân tích thống kê: biến lân cận, biến tiếp cận và biến môi trường. 
Tập hợp biến đầu tiên gần giống với WTP về các yếu tố như chất lượng nhà ở, trường học tốt, 
thuế tài sản thấp và tỷ lệ tội phạm thấp. Tập hợp biến thứ hai gần giống với WTP về sự gần gũi 
với trung tâm thành phố và/hoặc khu kinh doanh và khả năng tiếp cận tới các đường chính và bãi 
đậu xe. Tập hợp biến cuối cùng gần giống với WTP về chất lượng môi trường, ví dụ như ít ô 
nhiễm không khí và tiếng ồn và gần gũi với các khu vực xanh. 

Như vậy, kỹ thuật định giá nhu cầu hưởng lạc dựa trên phân tích dữ liệu thị trường từ các giao 
dịch hàng hoá và dịch vụ tư nhân, có liên quan đến các đặc tính của hàng hoá công cộng được xem 
xét. Nói cách khác, trong kỹ thuật định giá nhu cầu hưởng lạc, giá trị của các thay đổi đối với môi 
trường tự nhiên được phân tích liên quan đến những thay đổi tiền tệ nhận thức được; điều này là 
nguyên nhân ảnh hưởng đến thị trường hàng hoá. Tiếp đó, nó được giả định rằng, ví dụ, giá trị nơi ở 
sẽ phản ánh sự biến đổi chất lượng của hàng hoá môi trường. Giá nhà có thể là một hàm chức năng 
của môi trường tự nhiên xung quanh, như sự hiện diện của các công viên và rừng. Trên cơ sở ước 
tính hàm giá nhà, có thể tiến hành đánh giá cải thiện môi trường đó. 

Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên gần giống với WTP bằng cách phỏng vấn một tập hợp 
người được chọn ra theo thống kê, sử dụng kỹ thuật bảng câu hỏi nhằm xác định họ sẽ sẵn sàng 
trả gì để được hưởng lợi, hay họ yêu cầu được bồi thường ra sao để chấp nhận, WTA, một tổn 
thất. Một phương pháp tương tự là tạo ra một thị trường giả thuyết và với sự trợ giúp của các kỹ 
thuật thực nghiệm, WTP hoặc WTA cá nhân của người chịu ảnh hưởng đối với những thay đổi về 
số lượng hoặc chất lượng của một số hàng hoá nhất định. Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên tương 
đối dễ áp dụng và có thể được sử dụng trong bất kỳ bối cảnh nào. Nhược điểm của phương pháp 
này là thị trường là giả thuyết và do đó, không đo được WTP thực tế. Kỹ thuật phỏng vấn bằng 
bảng câu hỏi cũng có một số điểm khả thi. Việc thiết lập tính hiệu lực của các kết quả đo được 
trong một thị trường giả thuyết đối với một hàng hoá là rất khó. 
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Phương pháp tiếp cận chi phí đi lại gần giống với WTP về giá trị môi trường như nguyên 
bản tự nhiên, tầm nhìn đẹp, v.v. bằng cách đo trực tiếp sự sẵn sàng trả trong thị trường thay thế về 
lao động và chi phí đi lại. Nếu một cá nhân chi trả một số tiền nhất định, bao gồm cả chi phí đi lại, 
thu nhập bị bỏ và lệ phí truy nhập, thì lợi ích dự kiến phải vượt trên chi phí. Bằng cách thu thập 
thông tin về các biến này từ một tập hợp ngẫu nhiên các du khách đi du lịch từ các địa điểm khác 
nhau có thể đạt được một kết quả gần giống tổng WTP. 

HỘP 10.1. KÊNH GOTHA 
Kênh Gotha là một di tích lịch sử ở Thuỵ Điển. Kênh đào nối bờ biển phía đông với bờ 
biển phía tây thông qua một hệ thống các hồ đã trở nên lỗi thời về thương mại khi có sự 
xuất hiện của đường sắt. Ngày nay, đường thuỷ là hệ thống thu hút được số lượng lớn 
khách du lịch. Nó từng thuộc về một công ty tư nhân nhưng ngày nay nó trở thành một 
dịch vụ công cộng được mở ra cho tất cả mọi người sử dụng. Tuy nhiên, giao thông vận 
tải trên kênh đào là có giá trị. Giá trị thu hút này được ước tính trong một số nghiên cứu. 
Trong một nghiên cứu định giá theo chủ nghĩa hưởng lạc giá trị của bất động sản tăng 
bình quân khoảng 30 SEK trên mỗi mét khi càng gần hơn với con kênh.1 Do đó, con kênh 
tác động đáng kể tới giá trị bất động sản xung quanh nó. Phương pháp định giá trị ngẫu 
nhiên đã được sử dụng để ước tính sự sẵn sàng trả của người đi xe đạp, khách du lịch 
tham quan con kênh và những người vận chuyển sử dụng đường thuỷ.2 Những người đi 
xe đạp tuyên bố rằng họ sẵn sàng trả trung bình 80 SEK cho một chuyến đi dọc theo 
kênh đào. Số lượt khách tham quan sử dụng xe hơi sẵn sàng trả 12 SEK và những 
người vận chuyển sẽ trả 2000 - 2500 SEK cho mỗi chuyến đi. Những ước tính này là gần 
đúng và có thể bị thắc mắc vì nhiều lý do. Nhưng chúng thể hiện phương pháp tính toán 
được mức độ sẵn sàng để chi trả cho các hàng hoá môi trường. Tuy nhiên, lưu ý rằng 
giá trị đối với xã hội, bao gồm tất cả công dân Thuỵ Điển, chưa được ước tính. Nó vẫn 
phụ thuộc vào các chính trị gia đại diện cho công chúng xem xét giá trị tổng quát của một 
kênh Gotha khi quyết định về việc trợ cấp hay tư nhân hoá kênh đào đó.3 
Ghi chú:  

1. L. Fahlgren and H. Knutsson, "En sluss till värdering av Göta Kanal. En studie av 
fastighetspriser", EKI Linköping University, 20001. www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/008/  

2.  J. Lindvall, "Betalningsvilja for Göta Kanal", Department of Economics and Management, 
Linköping University, 2001. www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/005  

3.  Bjuggren and af Donner (2002). 

3. Chính trị và quyền lực  

3.1. Các nhóm lợi ích đặc biệt  

Học thuyết kinh tế phúc lợi chuẩn tắc đã được trình bày trên đây dựa trên cơ sở các quy tắc 
chuẩn mực xã hội mà mục đích của Chính phủ là tối đa hoá tổng phúc lợi. Nói một cách khác, 
Chính phủ có nghĩa vụ phải hành động hoàn toàn vì lợi ích công chúng. Việc áp dụng CBA vào 
xã hội phù hợp với nội dung của lý thuyết chuẩn tắc này. Giả thiết rằng, Chính phủ đưa ra quyết 
định căn cứ trên toàn bộ lợi ích của công dân. 

Phương pháp tiếp cận phúc lợi kinh tế gặp phải nhiều sự phản đối, trong khi chủ nghĩa thực 
dụng được coi như là một triết lý chính trị. Một sự phê phán cơ bản đó là hình ảnh của Chính phủ 
- một nhà chuyên từ thiện hoặc nền chính trị dân chủ – hoạt động vì lợi ích công cộng chỉ là một 

http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal/
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hình ảnh sai về thực tiễn. Các đảng chính trị nắm quyền lực có ý tưởng và tư tưởng, mà vì chúng 
họ đấu tranh và cố gắng thực hiện. Các chính trị gia có thể tuyên bố rằng hệ tư tưởng của họ là lợi 
ích người dân, nhưng nói chung, không phải ai cũng thừa nhận điều đó. Hơn nữa, sự thật là quyền 
hạn Nhà nước thực thi tư tưởng, nhưng Chính phủ phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các nhóm lợi ích 
đặc biệt và các cử tri. Do đó, các hoạt động chính trị có thể được hiểu như là một sự thoả hiệp 
trong cuộc đấu tranh giữa các nhóm lợi ích vì các nguồn lực và sự ảnh hưởng. 

Nhiều nghiên cứu kinh tế cho thấy các quy định ủng hộ lợi ích đặc biệt, mặc dù mục tiêu 
chính thức thường được cho là "lợi ích công cộng", "môi trường" hay "con người". Ví dụ, mức 
lương tối thiểu có thể được đưa ra nhằm hỗ trợ người nghèo, trong khi các quy định trong thực tế 
lại bảo vệ những người đã có việc làm. Tương tự, việc thành lập một công viên quốc gia công 
cộng có thể được thúc đẩy bởi các mục tiêu về môi trường, mặc dù khách du lịch sẽ tác động đến 
những động vật hoang dã và gây hại cho môi trường sống nhạy cảm. Nhóm lợi ích đặc biệt có lợi 
từ công viên có thể là nhóm khách du lịch thuộc tầng lớp trung lưu trở lên đến từ các khu vực đô 
thị lớn. Những người bị thiệt hại có thể là người dân địa phương và những người nộp thuế. 

Trong nguyên lý sự lựa chọn công cộng, các mô hình kinh tế được sử dụng để giải thích các 
quá trình điều chỉnh. Điểm bắt đầu là sự giả định rằng chính trị gia cũng là một nhà kinh tế hoặc 
một người thực hiện hợp đồng, người thực hiện các quy định làm lợi cho các nhóm lợi ích hỗ trợ 
anh ta. Do đó, trước hết, chính trị gia không phải là người phục vụ lợi ích công cộng. Quy định là 
sản phẩm của cung và cầu trên thị trường chính trị. Về phía cầu, chúng ta thấy các nhóm lợi ích 
khác nhau muốn có quy định tán thành; và về phía cung, chúng ta tìm thấy các chính trị gia tối đa 
hoá tiện ích là những người ủng hộ các nhóm lợi ích, cung cấp cho họ sự hỗ trợ và thông tin chính 
trị. 

Các nhóm hoạt động chính trị đặc biệt thực hiện chức năng chính như là một cơ chế tái phân 
phối của cải. Nghĩa là, lợi ích mà nhóm lợi ích đặc biệt giành được sẽ gây ra hao tổn cho các 
nhóm khác. Nói cách khác, các nhóm lợi ích đặc biệt là những "kẻ tìm kiếm đặc lợi". Hành vi 
"tìm kiếm đặc lợi", theo lý thuyết, sẽ đặc biệt thành công: (i) nếu như các chi phí là tương đối thấp 
để nhóm tổ chức và cùng nhau mang lại cho các cá nhân để thúc đẩy lợi ích của nhóm; và (ii) nếu 
các chi phí của công chúng (những người đóng thuế) trả cho việc vận chuyển được trang trải rộng 
rãi và khó có thể xác định được. Một nhóm tương đối nhỏ, được tổ chức tốt và có định hướng vấn 
đề đơn giản, sẽ có các mức chi phí tổ chức tương đối thấp và do đó, có thể sẽ thành công. 

Ở đây, có tầm quan trọng đặc biệt là ý tưởng của cử tri dốt nát. Một điểm đáng chú ý là các 
nhóm lợi ích đặc biệt có những lợi ích tương đối lớn giành được bằng cách tìm kiếm đặc lợi, trong 
khi chi phí được trang trải cho công chúng thông qua các loại thuế. Tuy nhiên, phần chia sẻ chi 
phí của người đóng thuế cá nhân cho mỗi dự án lợi ích đặc biệt là nhỏ do có một số lượng lớn 
người nộp thuế; hơn nữa, bầu cử là hi hữu và cử tri quan tâm đến vấn đề chính trị nói chung hơn 
là các dự án hoặc các vấn đề đặc biệt. Số lượng cử tri, quả thực, lớn đến mức không ai có thể 
mong đợi số lượng phiếu bầu cận biên của riêng họ có bất kỳ tác động nào đến chính trị. Kết quả 
là, các nhóm lợi ích đặc biệt có thể vận động hành lang và đạt được các lợi ích mà không cần tới 
kết quả bầu cử từ phía công chúng nói chung. Hiện tượng này đã được sử dụng để giải thích cho 
lý do tại sao ngành nghề công lại phát triển nhanh chóng trong hầu hết các nền dân chủ chính trị; 
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so sánh trong Chương 6, Mục 4. Có rất nhiều tài liệu cung cấp hỗ trợ về mặt lý thuyết, cũng như 
bằng chứng thực nghiệm về "sự tìm kiếm đặc lợi" trong trường hợp các quy định về môi trường. 

Khởi điểm cho các quy định về môi trường thường là một tham vọng chính trị để có hành 
động nào đó hướng đến việc bảo vệ môi trường. Nhu cầu về các quy định đó có thể không được 
đại diện bởi một nhóm lợi ích hoàn toàn xác định và nhóm lợi ích hoạt động riêng biệt. Nó có thể 
được khởi xướng bởi một nhóm gọi là nhóm lợi ích bóng. Đây là một nhóm có thể trở thành hiện 
thực nếu có rủi ro xảy ra. Nạn nhân tiềm năng của ô nhiễm môi trường, vì vậy có thể được coi như 
là những thành viên của nhóm tiềm ẩn này. Nếu một nhóm lợi ích bóng ngừng không còn là một 
nhóm bóng và trở nên hoạt động, nó sẽ có tất cả các đặc tính của một nhóm lợi ích bình thường. 
Do đó, các nhóm lợi ích bóng có tiềm năng trở thành một hành lang vận động hiệu quả. Quan 
điểm của các chính trị gia là dưới bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ phản ứng lại các nhóm này theo 
cùng một cách mà họ phản ứng đối với các nhóm lợi ích bình thường, cho dù các nhóm bóng vẫn 
chưa được tổ chức. 

Nếu sự can thiệp lập pháp dường như là không thể tránh khỏi, lý thuyết quy luật giả thiết 
rằng các nhóm lợi ích có liên quan sẽ chấp nhận một nguyên tắc quy định chung, nhưng có thể cố 
gắng thay đổi phạm vi của nó. Có thể nhận ra rằng quy định áp dụng cho các nhóm lợi ích công 
nghiệp có thể làm tăng sự giàu có của người sản xuất trong khi đồng thời điều chỉnh hoặc ít nhất 
làm giảm đi vấn đề ngoại ứng. 

Kết quả này đã được Maloney và McCormick (1982) nhấn mạnh về khía cạnh quy định chất 
lượng môi trường. Họ tranh luận rằng, khi nhận thấy quy định về môi trường là điều khó tránh 
khỏi, ngành công nghiệp sẽ hợp tác trong việc phát triển quy định đó và thử thay đổi nội dung của 
nó vì lợi ích riêng của ngành. Một ví dụ cổ điển là việc đưa vào cái gọi là các điều khoản dành 
cho những người có chức, quy định không được áp dụng cho các công ty hay các sản phẩm đã tồn 
tại. Vì vậy, quy định có thể tạo ra một rào cản nhập cảnh và do đó, bảo vệ cho các sản phẩm và 
hoạt động công nghiệp thực tiễn hiện nay.  

Trong các trường hợp khác, ví dụ như nếu việc thiết lập tiêu chuẩn được quan tâm thì ngành 
công nghiệp có thể vận động hành lang cho các tiêu chuẩn môi trường nhân hậu để tăng lợi nhuận 
của nó. Tuy nhiên, trong điều kiện nhất định, khi hiểu là các quy định môi trường sẽ sớm xuất 
hiện, nhiều phân đoạn công nghiệp tiên tiến hơn cũng cho rằng nên áp dụng "kỹ thuật tốt nhất sẵn 
có", biết rằng kỹ thuật mới sẽ mang lại cho họ một lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh. 
Trong tài liệu, điều này được gọi là quy định cướp bóc. 

Vì vậy, nỗ lực của ngành công nghiệp có thể đi theo các hướng khác nhau: đôi khi quy định 
sẽ được ưa thích bởi vì nó hạn chế cạnh tranh; trong nhiều trường hợp khác, sẽ có vận động hành 
lang để có nhiều tiêu chuẩn môi trường nhân hậu hơn. Đối với loại hình vận động hành lang đầu 
tiên, chúng ta cũng có tham khảo chức năng của các giấy phép, cái được xem là một công cụ trung 
tâm trong chính sách môi trường. Moore (1961) đã lưu ý đến hiệu quả chống cạnh tranh của việc 
cấp phép.  
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3.2. Sự quản lý hành chính  

Các nhóm áp lực và lợi ích đặc biệt có thể vận động hành lang trực tiếp với nhà lập pháp. Tuy 
nhiên, vì các nhà lập pháp thường giao quyền cho các cơ quan hành chính nên sự vận động hành lang 
của các nhóm nhỏ hơn hoặc các công ty tư nhân sẽ thường diễn ra với các cơ quan hành chính. 

Việc ban hành các quy định của các chính quyền cũng được phân tích trong nguyên lý kinh 
tế. Người quản lý hành chính không phải là những người tối đa hoá lợi nhuận theo nghĩa thông 
thường mà các thành viên của họ có thể có một lợi ích chung trong sự tăng trưởng. Tăng trưởng 
không phải là mục đích cuối cùng, nhưng nó đơn giản hoá nhiệm vụ của các thành viên của tổ 
chức. Vì vậy, một giả định phổ biến trong nguyên lý này là các tổ chức tối đa hoá quy mô. Chính 
phủ có vấn đề về định giá các nhu cầu của các cơ quan bởi vì phần lớn thông tin này là không đối 
xứng và do đó ẩn trong chính quyền. Điều này giải thích tại sao tăng cường các nguồn lực được 
xem là giải pháp để giải quyết những phàn nàn về việc quản lý không hiệu quả. Việc thực hiện cải 
cách chính trị do đó có thể không được triển khai và kiểm soát một cách hiệu quả bởi các cơ quan. 

Ngay cả khi chính quyền chỉ có mục tiêu của lập pháp trong tư tưởng thì vẫn có những thông 
tin quan trọng trong việc thực hiện pháp luật. Một lý do là các quy định đó thường có thông tin 
không đối xứng. Ngành công nghiệp thường có thông tin về sản xuất và các phương pháp kỹ thuật 
khác nhau mà cơ quan điều tiết không có. Một ngành công nghiệp cũng có thể là mối đe doạ, ví 
dụ, việc ngừng hoạt động của ngành nếu như các quy định chi phí được áp đặt. Thiếu thông tin và 
nguồn lực cũng có thể cản trở việc thực thi. Do đó, để có được thông tin, cơ quan điều tiết phụ 
thuộc vào ngành công nghiệp mà họ quản lý. Điều này giải thích lý do tại sao thường xuyên diễn 
ra sự thương lượng giữa bên quy định và bên bị quy định. Những vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo 
luận sâu hơn trong Chương 11. 

3.3. Cấp vận động hành lang 

Vận động hành lang diễn ra ở mọi cấp, cả ở các cơ quan chính trị và hành chính trung ương 
và địa phương. Thật vậy, sự ảnh hưởng của các nhóm lợi ích sẽ không chỉ đóng vai trò khi có xét 
đến những nội dung của quy định mà còn là khi xác định được ở cấp Chính phủ nào phải thực 
hiện hành động. Người ta có thể lập luận rằng các nhóm lợi ích sẽ thích cấp Chính phủ nào có ảnh 
hưởng lớn nhất. 

Trong bối cảnh Liên minh châu Âu, Faure và Lefevere (1995) lập luận rằng điều này có thể 
giải thích tại sao một số ngành công nghiệp sẽ vận động hành lang ủng hộ quy định về môi trường 
ở cấp châu Âu. Đối với các khu vực mới (nơi không có luật pháp quốc gia tồn tại), các nhóm vận 
động hành lang công nghiệp có thể phải đối mặt với sức mạnh phản đối ít hơn ở cấp địa phương 
nơi mà các vấn đề môi trường xuất hiện và các tổ chức phi chính phủ có thể chống lại các tiêu 
chuẩn nhân hậu. Khi các tiêu chuẩn được thiết lập ở cấp Trung ương tại Brussels, các nước thành 
viên sẽ cần phải thực hiện theo. 

Mặt khác, công nghiệp tại các nước thành viên đã có những tiêu chuẩn môi trường tương đối 
nghiêm ngặt, có thể có sự khuyến khích để vận động hành lang ở cấp Trung ương. Mục đích của 
việc vận động này là làm cho các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt mang tính bắt buộc trong 
toàn bộ Liên minh để buộc các đối thủ cạnh tranh (miền nam châu Âu) phải tuân thủ và do đó, tạo 
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ra các rào cản nhập cảnh. Nói cách khác, quy định cướp bóc có thể giải thích lý do tại sao nhiều 
quy định về môi trường cũng nổi bật lên từ Brussels trong những trường hợp mà lý thuyết kinh tế 
thường dự đoán rằng vấn đề đó lẽ ra được xử lý tốt hơn ở cấp độ phân cấp.  

3.4. Thất bại chính trị và CBA 

Nguyên lý nhóm lợi ích đặc biệt, cũng như những nghiên cứu thực nghiệm, đã chỉ ra rằng lập 
luận truyền thống mà quy định là nâng cao phúc lợi nếu thị trường thất bại trong việc tiếp nhận 
các yếu tố bên ngoài có thể không có giá trị. Có nhiều sự thất bại chính trị do thông tin không đối 
xứng tại tất cả các cấp của Chính phủ. Các quy định, vì vậy, có thể làm tình hình xấu đi, ngay cả 
khi có các trạng thái bên ngoài rõ ràng. 

Mặt khác, sẽ quá nghiêng về một bên khi lập luận rằng, ví dụ, pháp luật về môi trường chỉ 
phục vụ cho lợi ích cá nhân. Mặc dù có những biện pháp khuyến khích mạnh mẽ cho sự tìm kiếm 
đặc lợi, nhiều đạo luật về môi trường cũng được ban hành trong cuộc đấu tranh để bảo vệ lợi ích 
công cộng. Cần lưu ý rằng lợi ích của ngành công nghiệp và môi trường cũng có trùng lặp, giống 
như trong trường hợp quy định cướp bóc; xem ví dụ được cung cấp trong Hộp 10.2. 

Nếu hoạt động chính trị lợi ích công cộng thực lợi là hư cấu, người ta có thể đặt câu hỏi liệu 
CBA có là hợp pháp. Người ủng hộ CBA lập luận rằng lợi ích công cộng thường xuyên có mặt 
trong chính trị. Do đó, điều quan trọng là đương đầu với những mục tiêu được tuyên bố trong 
trường hợp lợi ích và chi phí cho các nhóm khác nhau. 

HỘP 10.2. VẬN ĐỘNG HÀNH LANG TRONG CÁC HỆ THỐNG LIÊN BANG: CHÂU ÂU 
VÀ HOA KỲ 

Các học giả châu Âu lo sợ sự thao túng điều tiết, đặc biệt là ở Brussels, là kết quả của 
sự thiếu minh bạch của quan chức Brussels. Mặt khác, các học giả Mỹ có lập luận rằng 
rủi ro bị thao túng là lớn hơn ở cấp Nhà nước. Điều đó có thể đúng trong bối cảnh Mỹ, 
với một cuộc tranh luận mở minh bạch ở cấp liên bang. Tuy nhiên, tại châu Âu, ngành 
công nghiệp có thể phải đương đầu với các "tổ chức phi chính phủ xanh" ở cấp nước 
thành viên, ít nhất là trong các nước thành viên "xanh" (NGO xanh) như Đan Mạch và 
Đức, trong khi quyền lực bù lại gần như không có ở Brussels. Do đó, một ai đó có thể 
mong đợi ngành công nghiệp châu Âu tham gia vào những nỗ lực vận động hành lang 
nghiêm ngặt trực thuộc Trung ương tại Brussels. 

Trong các trường hợp cụ thể, các nhóm lợi ích đặc biệt đại diện cho ngành công nghiệp 
có thể vận động hành lang ủng hộ việc làm cân đối những giá trị giới hạn của châu Âu. 
Các nhóm lợi ích tại các khu vực nơi đã được quy định nghiêm ngặt có thể sẽ khuyến 
khích để mở rộng nghiêm ngặt các quy định (của quốc gia) với cấp châu Âu, buộc các 
đối thủ cạnh tranh nước ngoài thực hiện theo quy định nghiêm ngặt mà họ đã thực thi. 
Kết quả là ngành công nghiệp sẽ vận động hành lang để dựng lên các rào cản nhân tạo 
cho việc nhập cảnh. Các "NGO xanh" có thể ủng hộ sự vận động hành lang này và do 
đó, có thể hỗ trợ nhu cầu để chuyển giao các tiêu chuẩn quốc gia nghiêm ngặt đến một 
tiêu chuẩn châu Âu. Vì vậy, ngành công nghiệp trong các khu vực được quy định nghiêm 
ngặt (và rất có thể bị ô nhiễm) có thể (được hỗ trợ bởi các NGO xanh) bắt buộc giới hạn 
việc xả thải đối với các đối thủ cạnh tranh của họ (phía nam). 



 

 

138 

Một ví dụ đơn giản được thể hiện trong Hình 10.3. Người ta cho rằng thuế dầu nhập khẩu 
được áp dụng, với mục tiêu chính thức giảm hiệu ứng nhà kính. Trước hết, chúng ta hãy làm một 
phân tích chi phí - lợi ích rõ ràng của chính sách này. Lợi ích là lượng giảm của dầu nhập khẩu, từ 
q0 xuống q1. Không có cách nào trực tiếp để đo lường giá trị kinh tế của tác động được giảm vào 
khí quyển toàn cầu. Tổn hao thặng dư của người tiêu dùng do thuế bằng abed; mặt khác, Nhà 
nước nhận được doanh thu abcd. Do đó, phần tổn thất còn lại là bce. Biết rằng điểm bắt đầu p0, q0, 
thuế suất và độ dốc của đường cầu, diện tích bce có thể ước tính được. Vì vậy, chính sách đó là 
thích hợp cho xã hội nếu lợi ích cho khí quyển vượt quá diện tích bce. 

 
Hình 10.3. Tác động của việc tăng thuế vào dầu nhập khẩu 

Bây giờ, chúng ta hãy so sánh CBA này với một danh sách các tác động đến các nhóm lợi ích 
khác nhau. Lợi nhuận được công bố chính thức là lượng giảm dầu đã sử dụng, q0 về q1. Lợi nhuận 
khác là lợi nhuận tài chính cho ngân khố, abed và lợi nhuận do sản xuất trong nước của các loại 
nhiên liệu sẽ thay thế cho dầu nhập khẩu (không được trực tiếp thể hiện trong Hình 10.3). Lượng 
tổn thất đối với người tiêu dùng dầu bằng thặng dư giảm của người tiêu dùng, abed; lượng tổn 
thất doanh thu của các nhà sản xuất dầu được thể hiện bởi diện tích q1ceq0. 

Sau danh sách này, có thể quan tâm đến suy đoán quyền lực nào chi phối đằng sau thuế dầu. 
Người tin tưởng vào sức mạnh chi phối của lợi ích đặc biệt sẽ lập luận rằng các nhà sản xuất nhiên 
liệu trong nước là lực lượng chủ đạo. Chủ sản xuất nhiên liệu không hoá thạch (trợ cấp) có vai trò 
quan trọng trong nền chính trị quốc gia, trong khi những nhà sản xuất nhiên liệu hoá thạch nước 
ngoài thì không. Hơn nữa, Nhà nước cần thu thuế. Vì vậy, trong trường hợp này, công chúng có thể 
ít nhiều bị nhầm lẫn bởi những tranh luận về hiệu ứng nhà kính (lợi ích công cộng).  

4. Các tiêu chuẩn đạo đức và vấn đề cân bằng 

4.1. Các tiêu chuẩn tuyệt đối 

Chính sách môi trường thường được biểu diễn dưới dạng tuyệt đối. Ví dụ, nước uống phải 
sạch và an toàn, hay một ngành công nghiệp độc hại phải vô hại. Tuy nhiên, an toàn là một khái 
niệm tương đối. Tất nhiên, các ngành công nghiệp nguy hại không bao giờ là an toàn tuyệt đối và 
ảnh hưởng của nguy cơ ô nhiễm là lâu dài chứ không phải là ngay lập tức. 

Tất nhiên, người ta có thể cho rằng luật pháp nên bảo vệ các nạn nhân và môi trường và do đó, 
bỏ qua lợi ích của ngành công nghiệp. Nói một cách khác, như rất nhiều điều luật đã quy định, ô 
nhiễm phải được giảm thiểu, chứ không phải tối ưu hoá. Một vấn đề đặt ra ở đây là, ở cấp xã hội, 
nạn nhân cũng có thể bị tổn hại bởi sự không hiệu quả vì nhân viên, khách hàng và người nộp thuế 

Giá cả/ đơn vị 

Tăng thuế 

Số lượng 
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là những đối tượng có một nguồn lợi từ ngành công nghiệp mà họ đều là công dân, nạn nhân. Do 
đó, họ có sự quan tâm chung trong việc cân nhắc giữa lợi ích và chi phí. 

Tuy nhiên, nhiều tiêu chuẩn đạo đức được trình bày trong các thuật ngữ tuyệt đối, ví dụ: 

• Cuộc sống là vô giá và không thể định giá được bằng tiền. 

• Bạn sẽ không giết. 

• Bạn sẽ không lấy trộm. 

Mệnh lệnh vô điều kiện như trên có thể thấy ở hầu hết các tôn giáo và là thiết yếu trong một 
vài triết lý sống. Theo Imanuel Kant (1785), một hoạt động chỉ mang tính đạo đức nếu nó được 
thực hiện không liên quan đến nhiệm vụ, trên cơ sở quy tắc hợp lệ và đạo đức. Các quy tắc hợp lệ 
phải được áp dụng phổ biến. Ví dụ, có thể lập luận rằng "bạn không được ăn cắp tài sản của người 
khác" là phổ biến nếu mọi người đều bị trói buộc bởi quy tắc đó. Lưu ý rằng triết học Kant không 
phải là kết quả của thuyết vị lợi. Ví dụ, ăn cắp không phải là xấu bởi vì các quyền sở hữu độc 
quyền là có hiệu quả. Nó xấu bởi vì nó chống lại quy luật chung. 

Các quy luật đạo đức như thế là rất quan trọng trong tôn giáo và giáo dục. Mệnh lệnh đạo 
đức là quan trọng trong giáo dục con người và cuộc sống hằng ngày, tuy nhiên, luôn luôn có sự 
thoả hiệp giữa lợi ích và chi phí. Điều này đã được biết đến, nhưng thường không được nói rõ 
ràng. Ví dụ, chúng ta có rất nhiều lý do để dạy những đứa trẻ về các tiêu chuẩn đạo đức tuyệt đối 
để không phạm tội. Nhưng sớm hay muộn vẫn có những người phạm tội. Các quyết định có thể 
phụ thuộc vào lợi ích và chi phí của việc phạm tội. Tương tự như vậy, xã hội chấp nhận sự phạm 
tội mà trong đó hệ thống xét xử tội phạm làm hạn chế nguồn lực và do đó, phải ưu tiên. Thực tế, 
có số lượng tội phạm tối ưu mà tại đó lợi ích biên của việc giảm tỷ lệ tội phạm sẽ nhỏ hơn thiệt 
hại biên. Điều này sẽ được nghiên cứu sâu hơn trong Chương 16. 

Có thể suy xét tại sao đạo đức và nhiều điều luật thường được diễn giải theo một cách tuyệt 
đối, mặc dù thực tiễn hiển nhiên là từng bước và mang tính tương đối. Có một sự giải thích là 
mệnh lệnh đạo đức có tác động quy chuẩn quan trọng, niềm tin tôn giáo và giáo dục có thể thực 
hiện tốt hơn trong khái niệm tuyệt đối. 

Một sự giải thích khác là con người có nhu cầu ngăn chặn rủi ro hoặc nhu cầu có cảm giác 
"an toàn". Trong Chương 7, Mục 5 ở trên, chúng ta đã thảo luận chi phí bảo hiểm chắc chắn, đó là 
sự thay đổi các ước tính rủi ro khi thay thế một rủi ro được cho là rất nhỏ bằng "sự chắc chắn". 
Nếu các chính trị gia hoặc những người làm luật có thể thuyết phục dân chúng rằng luật pháp đảm 
bảo an toàn, nghĩa là rủi ro do tâm trí cá nhân bị quá tải có thể được loại bỏ, những người dân sẽ 
được giải phóng khỏi sự lo lắng thông qua luật, kết quả là sẽ ngăn chặn được rủi ro. 

Cách giải thích thứ ba là luật pháp thường là một sự thoả hiệp chính trị và sẽ đơn giản hơn để 
đi đến sự thống nhất các tiêu chuẩn đạo đức tích cực tuyệt đối nếu như chúng không liên quan đến 
chi phí của họ. 

Luật môi trường thường được diễn đạt bằng những thuật ngữ mang tính tuyệt đối. Ví dụ, pháp 
luật có thể quy định rằng để có được giấy phép, một ngành công nghiệp (độc hại) phải là "an toàn", 
hay nước ngầm phải "sạch", hay công nghệ sản xuất nên là cái "tốt nhất hiện có". Tuy nhiên, các 
ngành công nghiệp độc hại (đã được cấp phép) hoàn toàn an toàn là điều không tưởng. Luôn luôn có 
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rủi ro tai nạn nào đó, do đó có sự thoả hiệp giữa công tác phòng chống và nguy cơ rủi ro phải được 
cân bằng cách này hay cách khác, rõ ràng hoặc không rõ ràng. 

Một phương tiện để duy trì sự không tưởng về tính tuyệt đối và xoá bỏ cảm giác không an 
toàn cũng như vấn đề của các quyết định phức tạp là đưa ra ngưỡng mà dưới ngưỡng đó một hoạt 
động hay một thực thể có thể được gọi là "an toàn". Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là loại bỏ 
vấn đề cân bằng. Các nghiên cứu có được trong các lĩnh vực sinh học, sinh lý học và kinh tế chỉ ra 
rằng có những sự khác nhau về mức chấp nhận các ảnh hưởng bên ngoài mà môi trường hay cá 
nhân tạo ra. Chẳng hạn, nước không bao giờ là sạch hoàn toàn, nguy cơ nước uống bị ô nhiễm dần 
dần gia tăng và khác nhau đối với từng cá thể, thực thể và mật độ. 

Ít nhiều các nguyên tắc nhân đạo tuyệt đối và quy phạm đạo đức cũng có tầm quan trọng lớn 
trong sự vận động môi trường. Ví dụ như các khái niệm tu từ như tính bền vững, tiêu thụ xanh, ý 
tưởng về điều hoà sinh thái và các giá trị bên trong. Mục đích của các hoạt động này thường mang 
tính giáo dục. Rõ ràng là những thay đổi trong thái độ chăm sóc và bảo vệ ngày một tăng có thể 
cứu được môi trường. Tác dụng phụ của việc giáo dục là thái độ phản đối kịch liệt việc cân bằng, 
gây nên sự lãng phí nguồn tài nguyên hiện tại và cả trong tương lai.  

4.2. Thị trường vô đạo đức 

Đã nhiều thập niên, các nhà kinh tế đã đề xuất các phí Pigou cho quy định về ngoại ứng tiêu 
cực. Ví dụ các chi phí về năng lượng, phát thải và phân bón. Ngày nay, các biện pháp môi trường 
như vậy nói chung được chấp nhận nhưng có nhiều nghi vấn về mặt đạo đức. Phí được coi như là 
một khoản phí để trở nên không có trách nhiệm đối với sự ô nhiễm. Có thể mua được quyền miễn 
trách nhiệm với việc gây ô nhiễm là điều không nên. Đạo đức "không gây ô nhiễm" rõ ràng xung 
đột với các giải pháp thị trường. 

Sự thật là một số giá trị đạo đức bị mất đi từ việc bán giấy phép ô nhiễm. Tuy nhiên, thái độ 
đạo đức cũng có thể là do những hiểu lầm về lợi ích thương mại và chức năng của thị trường. 
Thêm vào đó, không thể thấy rằng nếu thị trường không được phép giải quyết việc phân bổ các 
nguồn lực, việc phân phối phải được thực hiện bằng một số cách khác (thường là giải pháp chính 
trị), trong đó cũng sẽ bao hàm tính đạo đức cũng như hạn chế kinh tế. 

Quyền tự do hợp đồng và theo đó, thị trường thường bị hạn chế bởi các lý do đạo đức. Trong 
Chương 4, Mục 8, chúng tôi liệt kê một số lý do tại sao các cá nhân không được phép làm hợp 
đồng hoặc điều hành một doanh nghiệp. Dưới đây là một số ví dụ thêm: việc buôn bán trẻ em trên 
thị trường cho nhận con nuôi thường là ngoài vòng pháp luật; buôn bán các bộ phận cơ thể thường 
bị hạn chế; buôn bán các chất ma tuý là bất hợp pháp; thương mại quốc tế các chất thải bị hạn chế; 
mại dâm có thể bị cấm; thương mại với chế độ tàn bạo cũng có thể bị cấm; v.v... Sự phẫn nộ về 
đạo đức trong lực lượng điều khiển phía sau thương mại là dễ hiểu. Sự bắt buộc về đạo đức lập 
thành điều lệ trong luật cấm thương mại cũng có thể được biện minh. Kinh tế học không có gì để 
thêm vào các giá trị đạo đức. Tuy nhiên, kinh tế học có thể đóng góp cho sự hiểu biết về các vấn 
đề tiềm ẩn và có thể làm cho các tác động phụ quan trọng của hạn chế tự do thương mại được chú 
ý đến. 

Thứ nhất, thương mại diễn ra bởi vì những người mua và người bán mong muốn đạt được lợi 
nhuận từ nó. Lợi nhuận dự kiến giữ nguyên mặc dù nó là bị cấm. Do đó có sự khuyến khích vi 
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phạm luật pháp. Hầu hết các thương nhân có thể tuân theo luật pháp, nhưng một số sẽ phá vỡ nó 
và những người đánh cuộc với rủi ro sẽ vẫn duy trì việc kinh doanh bất hợp pháp. Nói cách khác, 
thương mại ngoài vòng pháp luật gây ra sự phạm tội, hàm ý một số vấn đề. Một là liên quan đến 
việc thực thi pháp luật nếu như pháp luật không thể được thi hành, thương mại có thể tiếp tục 
chống lại các chuẩn mực đạo đức của pháp luật. 

Thứ hai, quyền tự do hợp đồng và thương mại là điều kiện đảm bảo nền kinh tế thị trường. 
Thương mại ngoài vòng pháp luật như vậy có nghĩa là phối hợp giữa cung và cầu phải đạt được 
bằng một số phương tiện khác, nhưng có thể không hiệu quả. Ví dụ, nhu cầu đối với các bộ phận 
cơ thể trong y học có thể, trong thị trường được quy định hoặc bị cấm được đáp ứng bởi sự biếu 
tặng (chưa đủ). Tương tự như vậy, việc nhận con nuôi có thể được tổ chức bởi một số cơ quan 
công với chi phí cao cho người nhận nuôi, nếu việc nhận con nuôi được cho phép, mặc dù có hàng 
triệu trẻ em trên thế giới cần bố mẹ và có nhiều người rất muốn nhận nuôi chúng. Điều này không 
có nghĩa là nên có một thị trường quốc tế cho việc nhận con nuôi. Một thiếu sót quan trọng của thị 
trường này là nó sẽ tiết lộ các cách định giá trị khác nhau đối với các trẻ em khác nhau tuỳ thuộc 
vào tuổi tác, giới tính và màu da, điều này đi ngược lại các giá trị đạo đức cơ bản của con người. 

4.3. Thương mại chất thải 

Trao đổi cùng có lợi sẽ phân bổ lại hàng hoá và chuyển dịch đến những người mà định giá 
hàng hoá của họ là nhiều nhất. Tính logic này cũng được áp dụng cho thị trường thế giới. Với sự 
tối ưu Pareto được đưa ra là tiêu chuẩn và chủ quyền của các quốc gia nói chung đã được chấp 
nhận, thương nhân sẽ được lợi nhuận từ thương mại tự do và cộng đồng toàn cầu cũng vậy. Điều 
này cũng đúng trong thương mại xử lý chất thải. Chất thải sẽ được lưu trữ hoặc tái chế ở các nước 
nơi các chi phí sẽ được tối thiểu hoá. 

Tuy nhiên, Công ước Base1 năm 1992 cố gắng để kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới 
các chất thải độc hại. Ý tưởng chính của nguyên tắc rác thải cần được xử lý tại nguồn (xem 
Chương 2, Mục 5) áp dụng trong Công ước là nhằm tối thiểu hoá thương mại quốc tế trong xử lý 
chất thải. Công ước được đưa ra để phản ứng lại với hàng trăm tỷ tấn chất thải độc hại được sản 
xuất ra mỗi năm trên toàn thế giới. Thương mại tự do chất thải có tác động là thế giới công nghiệp 
hoá sẽ bán một phần đáng kể lượng chất thải công nghiệp cho các nước kém phát triển. Theo lý 
thuyết kinh tế, những người mua, cũng như những người bán, sẽ có lợi nhuận trên thị trường này. 
Chẳng hạn, các nước kém phát triển có sa mạc để lưu trữ chất thải rắn và lao động rẻ cho việc 
tháo dỡ và tái chế có thể sẽ tham gia vào và đạt được lợi nhuận từ thương mại. 

Rõ ràng là có một sự khác biệt lớn giữa mô hình kinh tế về thương mại hiệu quả và các 
nguyên tắc của Công ước Base1. Các nước chỉ định rõ ràng là không tin tưởng thương mại quốc 
tế về chất thải. Một vấn đề là người bán có thể không tuân theo luật pháp quốc gia về xử lý chất 
thải. Ví dụ, chất thải có thể được xuất khẩu mà không cần định rõ các tác động nguy hại thật sự 
của nó. Người mua có thể vứt bỏ các chất thải trong bãi chôn lấp nơi mà về lâu dài gây hại cho 
chính những người dân ở đó. Thật vậy, các nhà lãnh đạo chính trị của nước tiếp nhận có thể đặt 
doanh thu vào túi riêng của họ mà không xem xét đến các nhu cầu của nhân dân. Không chỉ các 
thương nhân, mà còn chủ quyền của các quốc gia mua, do đó, bị nghi ngờ. Vấn đề này cũng tương 
tự như câu hỏi rằng liệu một nhà sản xuất sản phẩm nguy hiểm hoặc đối xử với nhân viên tồi tệ có 
nên được cấp phép hay không; xem Chương 4, Mục 8. 
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Công ước Basel hành động nhiều hơn là chỉ chất vấn về tự do thương mại chất thải trên thị 
trường quốc tế. Theo Công ước, chất thải độc hại cần phải được giảm thiểu, không tối ưu hoá và 
bán ra. Thay vào đó, chất thải nguy hại nên được xử lý và vứt bỏ gần nhất có thể so với nguồn thải 
ra chất thải đó. Chất thải nguy hại cũng phải được giảm thiểu tại nguồn. Điều này là phù hợp với ý 
tưởng về "tư duy vòng tròn", tái chế và phương pháp sản xuất sạch hơn bất cứ khi nào có thể, mà 
chúng tôi đã giới thiệu ở trên trong Chương 6, Mục 5. 

4.4. Thương mại với Môi trường 

Công ước Basel có thể được xem như một phần của những nỗ lực môi trường ủng hộ quan 
điểm "xanh" về sản xuất và tiêu dùng. Sự thay đổi trong quan điểm có thể có một ảnh hưởng quan 
trọng đến môi trường. Các nhà kinh tế học đã lưu ý rằng, không có công cụ đặc biệt để đánh giá 
những ảnh hưởng như vậy. 

Kinh tế học còn nói về các chi phí tiềm năng của lệnh cấm kinh doanh chất thải quốc tế. Điều 
này phù hợp với một cuộc tranh luận tổng quát hơn xung quanh câu hỏi: Liệu các biện pháp bảo 
vệ môi trường có thể gây trở ngại cho thương mại quốc tế? Các nhà kinh tế học vẫn hoài nghi các 
biện pháp hạn chế thương mại vì một số lý do. Thứ nhất, lợi nhuận tiềm năng trong việc phân chia 
lao động quốc tế và các nền kinh tế quy mô  và việc sử dụng các lợi thế so sánh quốc gia trong xử 
lý và lưu trữ chất thải sẽ không được tối ưu hoá. 

HỘP 10.3. NGHỊ ĐỊNH THƯ KYOTO: SỬ DỤNG CÁC LỢI THẾ SO SÁNH 

Công ước khung về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto (1997) đưa ra một ví dụ 
thú vị về cách mà thương mại có thể tạo điều kiện cho việc sử dụng tối ưu các lợi thế 
so sánh. Ý tưởng cơ bản tại Điều 3 (4) của Công ước về Biến đổi khí hậu là các chính 
sách và biện pháp bảo vệ hệ thống khí hậu chống lại biến đổi do con người gây ra thích 
hợp với các điều kiện cụ thể của mỗi bên. Để có phần kết đó, Điều 7 trong Nghị định 
thư Kyoto cho phép các bên tham gia vào kinh doanh xả thải với mục đích thực hiện 
đầy đủ các cam kết của họ theo Công ước. Ý tưởng cơ bản đằng sau việc kinh doanh 
xả thải rõ ràng là việc kinh doanh này làm cho các bên có thể cùng có lợi vì dễ dàng 
hơn để nhận ra lợi nhuận cao trong cắt giảm khí thải ở một số nước khi so sánh với 
những nước khác. Một ứng dụng cụ thể của kinh doanh xả thải trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu là khái niệm "thực hiện liên kết". Vì vậy, Điều 6 của Nghị định thư Kyoto cho 
phép các quốc gia chuyển giao hoặc thu hồi từ bất kỳ bên nào các đơn vị giảm xả thải. 
Nghị định thư Kyoto do đó tạo thành một ví dụ về trường hợp mà thương mại với các 
chất ô nhiễm (quyền xả thải) có thể dẫn đến kết quả tốt hơn so với khi thương mại đó 
không được phép. 

Thứ hai, thương mại là khó kiểm soát. Nếu như các bên kinh doanh có sự tin tưởng vào lợi 
ích của các bên thông qua thương mại, thường có những cách để phá vỡ luật pháp, đặc biệt là trên 
cấp độ quốc tế. Một vấn đề pháp lý trước mắt là làm thế nào để định nghĩa "chất thải" so với 
"nguyên liệu thô". 

Thứ ba, lệnh cấm thương mại gây ra sự phạm tội, tiếp đó gây ra các vấn đề kinh tế và đạo đức 
khác. Một vấn đề rõ ràng với lệnh cấm buôn bán chất thải là thương mại bất hợp pháp sẽ tập trung ở 
các khu vực mà người mua và người bán sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bị bắt; nghĩa là, chất thải sẽ 
được tập trung ở các khu vực mà các Chính phủ yếu hoặc có hành vi tham nhũng. 
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Thứ tư, lý do cơ bản cho sự sẵn sàng của một quốc gia để hạn chế kinh doanh chất thải có thể 
là chế độ bảo vệ nền công nghiệp trong nước. Các quốc gia xuất khẩu tiềm năng có thể đạt được 
lợi nhuận bằng cách bảo vệ ngành công nghiệp xử lý rác thải của chính nước đó thông qua việc 
hạn chế xuất khẩu. Do đó, không thể loại trừ hoạt động xuất khẩu chất thải ở các quốc gia bằng 
ngành công nghiệp tái chế mà không cần kiểm tra thêm. 

Thứ năm, chế độ bảo vệ nền công nghiệp trong nước là ăn không. Nghĩa là, chế độ bảo vệ 
nền công nghiệp trong nước chỉ có lợi nếu các quốc gia khác không đóng cửa biên giới. Nhưng 
khi một quốc gia đóng cửa biên giới của mình, các quốc gia khác có xu hướng làm theo. Bảo vệ 
lẫn nhau có thể nhanh chóng làm đóng băng thương mại quốc tế và gây ra một tác động lớn đối 
với các hoạt động kinh tế trên thế giới. Đây là một lý do quan trọng cho GATT (Hiệp định chung 
về Thuế quan và Thương mại) và các hiệp định thương mại quốc tế ra đời. 

Gián đoạn trong thương mại quốc tế không chỉ giới hạn hoạt động kinh tế và sự tăng trưởng 
mà còn hạn chế các quan hệ quốc tế. Trao đổi liên tục, danh tiếng và các mối quan hệ có vai trò 
rất quan trọng để tránh những xung đột ở tất cả các cấp. Thực tế, thương mại có thể là yếu tố quan 
trọng nhất để phòng tránh lâu dài các cuộc chiến. Trong thực tế, thương mại chính là luận cứ 
chính để thành lập Hiệp ước Rome và cộng đồng châu Âu. 

Tóm lại, các lệnh cấm về thương mại cũng như cấm vận của Chính phủ có một tốn kém, 
trong khi lợi ích thường là đáng nghi ngờ. 

HỘP 10.4. SHELL VÀ GREENPEACE 

Năm 1995, Công ty Shell Oil muốn từ bỏ giàn khoan dầu Brent Spar, được đặt tại Biển Bắc, 
bằng cách vận chuyển nó đến vùng sâu Đại Tây Dương và ném xuống nước. Tuy nhiên, ý 
định này đã bị ngừng lại bởi Greenpeace. Thay vào đó, giàn khoan đã được vận chuyển về 
Na Uy để tháo dỡ. Greenpeace coi đó như là một chiến thắng vĩ đại và sự di chuyển quan 
trọng hướng tới một lệnh cấm hoàn toàn việc vứt bỏ rác thải vào các vùng biển. Tuy nhiên, 
chi phí chôn lấp rác thải của giàn khoan ở vùng Đại Tây Dương ước tính năm 1997 là 4,7 
triệu bảng Anh, trong khi chi phí phá dỡ nó, bao gồm cả giá trị của nguyên vật liệu bị loại bỏ, 
được ước tính là 11 - 48 triệu bảng Anh phụ thuộc vào phương pháp.1 Ngoài ra, khi đó, 
người ta cho rằng việc phá dỡ gây ô nhiễm nhiều hơn so với việc chôn lấp rác thải. Phép 
toán kinh tế này (nếu nó đúng) có cho thấy giàn khoan nên được chôn lấp hay không? Câu 
trả lời là có, nếu chúng ta muốn giảm thiểu các chi phí loại bỏ các giàn khoan và thiết bị 
tương tự đã bị mài mòn không sử dụng được nữa. Tuy nhiên, sự tấn công của Greenpeace 
đối với Shell rõ ràng có mục đích sâu rộng hơn là thay đổi thái độ nhằm khiến cho một lệnh 
cấm quốc tế khả thi về chính trị. Sự hình thành các ý kiến, bao gồm cả giá trị của các nguyên 
tắc tuyệt đối nhiều hay ít về xử lý chất thải là vượt ra khỏi kinh tế học. Những gì các nhà kinh 
tế có thể làm là chứng minh các chi phí thực hiện chính sách môi trường. 

Ghi chú: 
1. Det Norske Veritas, Shell UK Exploration and Production Assessment of the Proposed Options for 
Disposal of Brent Spar. Report no. 970911-0007. 

5. Giá trị của cuộc sống 

Con người thường phản ứng rất mạnh khi các nhà kinh tế cho rằng cuộc sống con người có 
giá trị tiền tệ. Phản ứng đầu tiên có thể là không thể định giá được cuộc sống. Điều này đúng về 
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mặt đạo đức. Tuy nhiên, khi không đặt cho cuộc sống con người một giá trị trong các tính toán dự 
án mà rõ ràng là có thể bảo vệ hay phá huỷ cuộc sống con người như các dự án về đường, thiết kế 
ôtô, rủi ro trong ô nhiễm môi trường – ám chỉ một giá trị bằng 0. Do vậy, kết quả của quan điểm 
rằng không nên xem xét cuộc sống trong phân tích kinh tế sẽ dẫn đến thực trạng là có quá ít dự án 
bảo vệ cuộc sống được thực hiện. 

Việc không có khả năng xác định giá trị cuộc sống không có nghĩa là điều đó không có giá 
trị. Thật vậy, theo tiêu chuẩn đạo đức, người ta lập luận rằng cuộc sống có giá trị vô hạn. Tuy 
nhiên, nếu đúng là trường hợp này, bất kỳ dự án nào dù ít cơ hội nhất bảo vệ cuộc sống con người 
đều phải được thực hiện dù chi phí có là bao nhiêu. Điều này cũng có nghĩa là tất cả nguồn lực 
đều được sử dụng cho các dự án bảo vệ cuộc sống miễn là có các giá trị khác, ví dụ như chất 
lượng cuộc sống và môi trường mà rõ ràng, đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất. 

Ví dụ, đầu tư xây dựng một con đường có thể dẫn đến ít tắc nghẽn, tử vong và tai nạn hơn. 
Những dự án vì cuộc sống như vậy thường được so sánh với nhiều dự án đầu tư tốn kém khác. Do 
đó, giá trị cuộc sống, một cách rõ ràng hay ngụ ý, phải được xác định. CBA cố gắng làm cho việc 
định giá được rõ ràng, nhất quán và có thể so sánh với các hiệu quả kinh tế khác. Định giá cuộc 
sống là một khía cạnh rất quan trọng trong việc phân tích chi phí và lợi ích, vì nó cũng giống như 
định giá trị môi trường. CBA không chỉ cố gắng đặt ra con số vào chi phí mà còn vào lợi ích 
mang lại. Nó sẽ rất hữu ích nếu các nhà làm chính sách nhận được kết quả đo lường về lợi ích đó, 
ví dụ như cứu thêm cuộc sống là kết quả của đầu tư thêm vào an toàn.  

Về nguyên tắc có ba cách khác nhau để tính toán giá trị cuộc sống của con người. Phương 
pháp sản xuất ròng là phương pháp đơn giản nhưng thô sơ. Nó có nghĩa là cuộc sống được định 
giá ở giá trị hiện tại ròng của thu nhập dự kiến trong tương lai, trừ đi lượng tiêu thụ của riêng 
người đó. Phương pháp này được sử dụng khi tính toán giá trị cho bảo hiểm nhân thọ. Các khoản 
tiền đền bù được tính toán cho người sống sót để đảm bảo cho họ không phải lo lắng về mất mát 
vật chất. Trong tình huống trách nhiệm của sai lầm cá nhân, phần bồi thường được trao cho nhân 
thân còn sống cũng được xem xét theo cùng một phương pháp.  

Một hạn chế trong phương pháp sản xuất ròng là phương pháp này chỉ tính đến tổn thất kinh 
tế đối với các cá nhân khác nhau, ví dụ, người lao động chính hay gia đình. Do vậy, phương pháp 
này được gọi là phương pháp gia súc hay phương pháp nô lệ. Giá trị thị trường (và tổn thất kinh 
tế) của gia súc hay nô lệ có thể được tính toán là giá trị hiện tại ròng của tổng lợi nhuận kỳ vọng 
mà nô lệ hay động vật sẽ tạo ra. 

Phương pháp tổng sản xuất xác định giá trị cuộc sống tại giá trị hiện tại của phần thu nhập 
mất, tức là giá trị sản xuất bị mất. Với phương pháp này, việc khấu trừ sẽ không được tính cho 
việc tiêu dùng của người chết. Lập luận cho việc không có sự khấu trừ nào cho tiêu dùng là người 
chết là một phần của xã hội ngay cả khi cái chết diễn ra; do đó, sự tiêu dùng của cá nhân đó vẫn 
hiện hữu trong xã hội. Do vậy, cả sự tổn thất tiêu dùng và tổn thất sản xuất dư thừa đều là tổn thất 
cho xã hội. 

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có các yếu điểm nghiêm trọng. Phương pháp tổng sản 
xuất bao gồm tất cả thu nhập về tiền, bằng tổng giá trị kinh tế của tất cả các hàng hoá được mua từ 
thu nhập đó (không tính đến tiết kiệm). Phương pháp này bỏ qua giá trị thặng dư của nhà sản xuất 



 145 
 

và cá nhân tiêu dùng. Trong Hình 5.6 (trong Chương 5), diện tích bình phương pe × qe bằng số 
tiền chi ra cho hàng hoá đó, trong khi các tam giác sẫm màu không đo được là giá trị thặng dư của 
nhà sản xuất và người tiêu dùng. Bằng cách thêm thặng dư tiêu dùng cho tất cả các hàng hoá được 
mua, chúng ta có thể tưởng tượng sự tổn thất tiêu dùng của người chết, nhưng không có cách nào 
để đo được nó. Không tính đến thặng dư của người tiêu dùng gây ra vấn đề không đánh giá đúng 
về tổn thất xã hội của người chết hay người tàn tật. 

Lưu ý rằng cho đến nay, chúng ta đã áp dụng phương pháp tiệm cận có liên quan khi nói đến 
các vấn đề thanh toán bồi thường cho những người sống sót một cách kinh tế. Tuy nhiên, sự sẵn 
sàng chi trả cho việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến các quyết định cho những dự án tương lai  và 
các yếu tố khác. Sự sẵn sàng chi trả để giảm thiểu rủi ro bao gồm các yếu tố chủ quan như sự ưu 
phiền, sợ chết và sự đau đớn hay sự đau khổ. Bằng cách đo WTP để làm giảm các nguy cơ bị 
thương và chết có thể tìm ra một giá trị số các vụ tai nạn giảm trong tương lai. Phương pháp này 
gọi là phương pháp thống kê. Theo phương pháp này, giá trị được tính thông qua sử dụng phương 
pháp định giá trị ngẫu nhiên (bảng câu hỏi) và xác định giá (sở thích được bộc lộ). Ví dụ về sở 
thích bộc lộ được sử dụng như thế nào là các nghiên cứu về các quyết định của các cá nhân sử 
dụng các đường hầm khi đi sang đường và sự chênh lệch được thống kê về tiền lương tuỳ thuộc 
vào rủi ro của công việc khác nhau. Sự thay đổi về thanh toán cho sự khác nhau rất nhỏ về rủi ro 
chỉ ra rằng các cá nhân sẵn sàng trả chi phí lớn để tránh các tai nạn hay thương tích, tử vong. Ở 
Mỹ, thống kê chỉ ra rằng Nhà nước sẵn sàng trả 2 - 7 triệu USD cho việc này. Những con số này 
được dùng trong CBA giao thông, chăm sóc sức khoẻ hay ô nhiễm. Chúng cũng có thể liên quan 
đến các khoản chi cho các hoạt động vì cuộc sống (life-saving).  

6. Kết luận  

Các giả định và giới hạn cụ thể của thuyết vị lợi CBA không ngăn cản được học thuyết có 
ứng dụng kinh tế toàn diện. Lý do cho vị trí chắc chắn của thuyết này có lẽ là do sự thiếu các công 
cụ lựa chọn nhất quán và hệ thống. CBA cũng có vị trí quan trọng với hệ thống pháp luật về môi 
trường. Trên thực tế, ở nhiều hệ thống pháp luật có những quy chế quy định theo cách nào đó rằng 
chi phí và lợi ích có thể cân đối lẫn nhau. Điều này cũng có thể áp dụng được vào luật môi trường. 
Khi lợi ích không thể được lượng hoá theo kinh tế thì các nghiên cứu về hiệu quả chi phí có thể sẽ 
là hữu ích để làm rõ và đơn giản hoá các quyết định chính trị. 

Hoạt động chính trị, cũng như việc đưa ra quyết định về lập pháp bao gồm cả những khía 
cạnh không được xem xét trong CBA. Vì vậy, CBA chủ yếu là một yếu tố bổ sung trong quá 
trình quyết định. Thật vậy, như đã nhấn mạnh ở Mục 3 của chương này, có những nhóm lợi 
ích đặc biệt có sức ảnh hưởng không thể bỏ trong chính trị. Vì vậy, nên sử dụng một hình thức 
thay đổi của CBA mà với hình thức đó lợi ích kinh tế của các nhóm lợi ích khác nhau được 
thể hiện. 

Nguyên tắc kinh tế thứ hai cho rằng, luật pháp nên thay thế cho các thoả thuận không thể 
đạt được, dựa trên cùng một logic hợp đồng và vị lợi như CBA đã làm. Tuy nhiên, không thể 
chắc chắn hoàn toàn rằng ý định của nhà làm luật là hiệu quả kinh tế, thậm chí nếu mục tiêu 
chính thức là phục vụ lợi ích công cộng. Lực lượng dẫn hướng đứng sau luật pháp có thể là 
những lợi ích đặc biệt hay kiếm tìm lợi ích. Thật vậy, nhiều đạo luật có mục đích rõ ràng là 
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phân phối lại các quyền hay sự giàu có. Một ví dụ về luật phân phối lại tài sản trong gia đình có 
trẻ em là luật được ăn trưa và chăm sóc sức khoẻ tại trường miễn phí. Tương tự, pháp luật về 
chống phân biệt đối xử có mục đích là phân phối lại quyền theo một hướng khác chứ không còn 
là kết quả của các thoả thuận tự nguyện. 

Khi bàn đến luật môi trường, có một mối quan tâm chung về hiệu quả chi phí và không có 
mục tiêu tái phân phối rõ ràng để ủng hộ cho một tầng lớp cư dân nào nhất định. Tuy nhiên, có 
nhiều nhóm có lợi ích đặc biệt, tất nhiên, có liên quan. Do đó, chúng tôi khẳng định rằng sự kết 
hợp một lợi ích công vị lợi với các phương pháp lợi ích đặc biệt là rất hữu ích trong việc đem lại 
sự hiểu biết về các quy định môi trường hoạt động như thế nào. Nếu chính sách môi trường không 
phù hợp với các dự đoán của các học thuyết kinh tế thì nó có thể hữu ích khi nhìn vào các ảnh 
hưởng có thể tới các nhóm lợi ích đặc biệt. 

Phương pháp CBA bao gồm một vài bước thiết yếu. Bước thứ nhất chỉ đơn giản là kê ra các 
hình thức khác nhau của lợi ích và chi phí cố hữu khi thực hiện một hành động. Bước thứ hai liên 
quan đến việc phân bổ giá trị tiền thực tế cho các hình thức lợi ích và chi phí khác nhau. Bước thứ 
ba liên quan đến việc lựa chọn tỷ lệ chiết khấu cho việc đánh giá lợi ích và chi phí dự kiến tích 
dồn trong các năm sau. Cuối cùng, giá trị chiết khấu hiện tại của toàn bộ dòng lợi ích và chi phí 
kỳ vọng cũng được tính toán. Nói cách khác, nếu xã hội phải sản xuất phần lớn các nguồn tài 
nguyên, thì nó phải so sánh giữa xã hội sẽ nhận được gì từ việc kiểm soát ô nhiễm và các hoạt 
động bảo vệ môi trường và phải từ bỏ những gì từ việc lấy nguồn lực từ những người dùng khác. 
Cần đo lường giá trị của cái gì đạt được (lợi ích) và cái gì mất đi (chi phí). Điều này cũng áp dụng 
với cuộc sống của con người. 

Có thể hiểu rõ rằng không thể đạt được "sự chắc chắn". Tuy nhiên, nhiều định luật môi 
trường được hình thành trong điều kiện tuyệt đối. Một cách giải thích là tiêu chuẩn tuyệt đối có 
thể có tính lôi cuốn về mặt đạo đức và có thể được chấp nhận trong quá trình lập pháp. Trong các 
xã hội dân chủ, pháp luật thường là sản phẩm của một thoả hiệp chính trị phức tạp. Các Đảng 
không thể đạt được một thoả thuận nào hơn mà nhìn chung tất cả nhận các điều khoản về đạo đức 
tích cực. Sự tương đối tạo chỗ cho việc tranh luận hay giải thích không giới hạn. Cam kết yếu 
kém. Hơn nữa, cũng là phức tạp khi một cơ quan thực hiện việc cân đối giữa lợi ích và chi phí. 
Một luật định không rõ ràng mở ra sự diễn giải, trong thực tế, có thể làm tăng quyền tự do và 
quyền lực tuỳ ý của cơ quan này. Nghĩa là, có thể xử lý đơn giản hơn là đưa ra một luật định 
phòng ngừa đòi hỏi sự an toàn, công bằng hay kỹ thuật tốt nhất có thể. Luật định này có phần phi 
lý vì trên thực tế không thể có sự tuân thủ pháp luật đầy đủ.  
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11. QUY ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 

1. Giới thiệu 

Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào hai vấn đề đặc biệt nảy sinh trong trường hợp 
tồn tại quy định ngành. Trước hết, trong Mục 2, chúng ta sẽ bàn luận về quy định lý tưởng hoá so 
với quy định thực tiễn. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ chỉ ra rằng trong luật môi trường có thể sử dụng 
nhiều tiêu chuẩn đa dạng. Chúng ta cũng sẽ tranh luận về lợi ích so sánh của các tiêu chuẩn này. 
Trong nhiều hệ thống pháp luật, hành vi thiết lập tiêu chuẩn của các cơ quan được thừa nhận bằng 
chỉ dẫn mà chúng ta cũng sẽ đề cập đến sau đây. Một vấn đề quan trọng được bàn luận trong Mục 
3 là liệu những tiêu chuẩn ngành đề ra có cần xem xét tới những trường hợp có đặc thù địa lý. 
Hiển nhiên là vấn đề này không chỉ quan trọng khi xét trong bối cảnh quốc gia mà còn có tầm 
quan trọng trong phạm vi như châu Âu chẳng hạn. Vì vậy, vấn đề phát sinh là làm thế nào một lý 
thuyết về đặc trưng tối ưu có thể áp dụng trong bối cảnh châu Âu. Cho tới giờ, chúng ta vẫn đang 
thừa nhận rằng một cơ quan điều chỉnh sẽ đặt ra những tiêu chuẩn vì lợi ích cộng đồng. Tuy vậy, 
thực tế thường lại khác. Liên quan đến những kỹ thuật có tác dụng làm giảm bớt ô nhiễm, ngành 
công nghiệp thường đưa ra được những thông tin tốt hơn của các cơ quan hành chính Nhà nước, 
những cơ quan chịu trách nhiệm điều tiết các hoạt động công nghiệp, do đó sẽ phát sinh nguy cơ 
bị thao túng, vấn đề này sẽ được bàn bạc trong Mục 4 và kết luận được trình bày trong Mục 5. 

2. Quy định trong thực tiễn 

2.1. Quy định lý tưởng hoá 

Hình 9.1 (trong Chương 9, Mục 4) cho biết mức ô nhiễm tối ưu (x1). Có thể chỉ ra được trạng 
thái tối ưu trong mô hình do nó dựa trên một loạt những giả định đơn giản: (i) có hai bên tham gia, 
bên gây ra ô nhiễm và bên bị ô nhiễm; (ii) cả hai bên liên quan đều biết được lợi nhuận thực do ô 
nhiễm (đường MNB), ngụ ý rằng công nghệ tối đa hoá lợi nhuận do người gây ra ô nhiễm sử dụng 
đã được cho trước, đồng thời có một mối quan hệ tuyến tính đơn giản giữa mức sản lượng và mức ô 
nhiễm (x có thể chỉ mức sản lượng hoặc mức xả thải); (iii) thiệt hại gây ra cho các nạn nhân là đã 
biết và có thể tính toán được trên phương diện kinh tế (đường MNH); (iv) mục tiêu của xã hội là tối 
đa hoá lượng của cải trong xã hội, tức là lượng lợi nhuận tổng của các bên có liên quan; và (v) 
không có sự tham gia của các ảnh hưởng ngoại biên hay các khoản lãi suất thêm vào. Tất cả những 
giả định trên là nhằm xác định và chỉ rõ những vấn đề cơ bản trong tối ưu hoá kinh tế. Mô hình này 
cũng thể hiện rõ nét định lý Coase. Bằng việc dần dần đưa ra từng giả định một, chúng ta đã có 
được một bức tranh đầy đủ hơn về một thế giới thực, phức tạp một cách có hệ thống. 

Giả thiết về chi phí giao dịch bằng 0 được giải quyết trong Chương 9, mà trong đó chúng ta 
đã trình bày rõ ràng nguyên tắc chuẩn tắc Coase phát biểu rằng luật pháp nên bắt chước kết quả đã 
đạt được trong thế giới mang tính giả thuyết với đầy đủ thông tin và không có chi phí giao dịch; 
xem Chương 9, Mục 4. Trong thực tế, ít khi có thể xác định được tiêu chuẩn tối ưu. Để làm được 
việc này, cơ quan có chức năng điều tiết phải tra cứu các thông tin được miêu tả trong mô hình. 
Nhưng thực tế các thông tin đa phần bị giới hạn. Lý do căn bản của việc ban hành pháp luật là các 
chi phí giao dịch sẽ ngăn cản các bên tham gia đạt được thoả thuận. Do đó, để cải thiện tình trạng 
này, các cơ quan nên có thêm nhiều thông tin hoặc quyền lực mà bản thân các bên tham gia giao 
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dịch không có được. Giải pháp thứ nhất là các cơ quan sẽ thu thập những thông tin mà người gây 
ô nhiễm không thu thập. Giải pháp thứ hai là các cơ quan có thể quyết định mức chất thải, điều 
mà các bên tham gia không thể đi đến thoả thuận. 

2.2. Thiết lập tiêu chuẩn môi trường 

Quá trình cân bằng của mô hình đòi hỏi những thông tin chính xác về chi phí cận biên của 
hàng loạt thiết bị kỹ thuật có tác dụng ngăn ngừa ô nhiễm cũng như những thông tin về mức độ ô 
nhiễm gây ra cho các nạn nhân. Về lý thuyết, cả người gây ô nhiễm và các nạn nhân chịu ô nhiễm 
đều cần thông tin. Đặc biệt, trong trường hợp có nhiều người gây ô nhiễm và nhiều nạn nhân chịu 
ô nhiễm, việc nắm bắt và điều chỉnh mọi thông tin lại càng trở nên cần thiết. Do đó, quá trình đơn 
giản hoá mang tính thực tiễn lại càng đóng vai trò quyết định. Một sự thay đổi là thay việc ngăn 
cấm ô nhiễm bằng việc đề ra những mục tiêu chính trị thực tiễn và cố gắng đạt được những mục 
tiêu này theo hướng hiệu quả chi phí. Mục tiêu có thể là tổng lượng ô nhiễm, tối đa X tấn chất thải 
độc hại hoặc một số lượng Y chiếc ô tô gây ra. 

Trên thực tế, sự điều chỉnh thường được trình bày rõ ràng theo một vài mục tiêu chung và 
những bắt buộc hay giới hạn đối với người gây ra ô nhiễm. Sự điều chỉnh chung theo thuật ngữ 
luật pháp được gọi là tiêu chuẩn mục tiêu hoặc tiêu chuẩn chất lượng môi trường. Đôi khi nó 
cũng được đề cập đến như một tiêu chuẩn chất lượng xung quanh. Tiêu chuẩn này xác định rõ 
chất lượng đối với một thành phần môi trường nhất định. Chẳng hạn mục tiêu có thể phát biểu 
một cách rộng rãi là làm thế nào để một môi trường sống đặc biệt có thể được xây dựng theo 
hướng sinh thái hoặc nó có thể đơn giản ám chỉ đến những tiêu chuẩn hoá học đặc biệt phải đáp 
ứng được, ví dụ như các thông số hoá học của nước từ một con sông. Các nhà kinh tế học thường 
lập luận rằng luật pháp cần được giới hạn trong việc đề ra những mục tiêu trên. 

Khi các luật sư nói đến những tiêu chuẩn có nghĩa là những biện pháp điều tiết thường được 
sử dụng và áp đặt bởi các cơ quan hành chính Nhà nước. Những cơ quan này sẽ chỉ ra cho các nhà 
máy gây ra ô nhiễm cho môi trường bên ngoài những biện pháp nên sử dụng để ngăn ngừa ô 
nhiễm. Các biện pháp này có thể được áp đặt theo các quy tắc chung, nhưng cũng có thể áp theo 
hình thức các giấy phép cá nhân. Trong lĩnh vực môi trường, chúng thường tồn tại dưới dạng 
những tiêu chuẩn xả thải, cho phép một số lượng và chất lượng chất thải nhất định được xả vào 
môi trường. Việc từ chối tuân theo những tiêu chuẩn này sẽ bị các cơ quan Nhà nước xử phạt hoặc 
sẽ phải chịu tội theo pháp luật. Do trong trường hợp đặc biệt này, người gây ô nhiễm không được 
tự do lựa chọn biện pháp mình muốn áp dụng nhằm đạt được chất lượng môi trường tối ưu nên 
các nhà kinh tế học thường coi hướng tiếp cận này như một cách tiếp cận theo hướng "chỉ huy-và-
kiểm soát". 

Để tránh nhầm lẫn liên quan đến khái niệm về các tiêu chuẩn, chúng ta cần phân biệt được ba 
loại tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn mục tiêu (hay chất lượng xung quanh); tiêu chuẩn xả thải và tiêu 
chuẩn sản xuất (hay tiêu chuẩn quy cách). 
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Chính sách môi trường thường bắt đầu việc xác định chất lượng mà một thành phần môi 
trường nhất định cần có bằng việc đề ra mục tiêu hoặc một tiêu chuẩn chất lượng xung quanh. 
Tuy nhiên, chính những tiêu chuẩn mục tiêu này lại làm nảy sinh vấn đề. Nếu ô nhiễm môi trường 
gắn kết chặt chẽ với hoạt động được điều tiết thì chỉ cần một tiêu chuẩn chất lượng là đủ. Trong 
trường hợp đó, các cơ quan hành chính Nhà nước có thể, chẳng hạn như quyết định mục tiêu đối 
với chất lượng nước của một con sông nào đó. Và do đó, chỉ có nhà máy trực tiếp xả nước thải ra 
sông sẽ phải có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện và hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, trong 
nhiều trường hợp, chi phí dành cho các cơ quan Nhà nước trong việc quyết định xác định nguyên 
nhân là rất cao. Đặc biệt là trong những trường hợp không phải một mà lên tới mười nguồn nước 
thải xả vào một con sông xác định. Ví dụ này chỉ ra rằng khi chính sách môi trường xuất phát từ 
chất lượng xung quanh đã được quyết định theo những tiêu chuẩn mục tiêu của một thành phần 
môi trường thì nó cũng có tác dụng lớn trong việc xây dựng những tiêu chuẩn chất thải có tính 
đến việc liệu có thể đạt được những tiêu chuẩn chất lượng xung quanh hay không. 

Những tiêu chuẩn chất lượng do đó cũng có thể trở thành trách nhiệm của các cơ quan quản 
lý chuyên xác định tiêu chuẩn chất thải. Họ sẽ phải tính đến tiêu chuẩn chất lượng khi xác định 
tiêu chuẩn chất thải đối với các nguồn thải từ các cá nhân. Vì vậy, các tiêu chuẩn chất lượng và 
tiêu chuẩn xả thải có quan hệ mật thiết với nhau. 

Những tiêu chuẩn chất lượng được luật pháp chú trọng đặc biệt vào những năm 70, 80 một 
phần do kết quả của sự thất bại trong chính sách chỉ đơn thuần dựa trên những tiêu chuẩn về xả 
thải. Hướng tiếp cận truyền thống theo kiểu "chỉ huy-và-kiểm soát" này chỉ tập trung vào lượng 
xả thải của từng công ty riêng biệt. Hạn chế của nó là một cơ quan quản lý không thể lường trước 
được ảnh hưởng của tổng lượng ô nhiễm đối với thành phần môi trường nhất định. Thêm vào đó, 
những tiêu chuẩn xả thải chẳng có mấy tính thúc đẩy trong việc cải tiến công nghệ chống lại và 
giảm ô nhiễm môi trường. Do đó, các chính sách môi trường sẽ thay đổi theo hướng tăng cường 
sử dụng các tiêu chuẩn chất lượng xung quanh, tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, các tiêu chuẩn mục 
tiêu (hay tiêu chuẩn chất lượng xung quanh) vẫn được sử dụng kèm với tiêu chuẩn xả thải. 

Loại tiêu chuẩn thứ hai thường được sử dụng trong các chính sách môi trường mà chúng ta 
vừa đề cập đến là tiêu chuẩn xả thải hay còn gọi là giá trị giới hạn xả thải. Những tiêu chuẩn này 
dành nhiều quyền tự do cho người gây ô nhiễm tiềm năng do họ thường chỉ quyết định (trong các 
quy tắc chung hoặc các giấy phép cá nhân) số lượng và chất lượng của những chất có thể bị thải 
vào môi trường. Dĩ nhiên, những tiêu chuẩn này không thể tự do bằng những tiêu chuẩn chỉ quy 
định về chất lượng nói chung. Những tiêu chuẩn chất lượng nói chung hoàn toàn dành quyền cho 
các công ty tự quyết định làm thế nào để tuân theo mục tiêu đã định. Khi sử dụng những tiêu 
chuẩn xả thải, chất lượng và số lượng các chất thải sẽ được điều chỉnh. Do đó, những tiêu chuẩn 
xả thải vẫn tự do hơn tiêu chuẩn thuộc loại thứ ba, tiêu chuẩn quy cách hay tiêu chuẩn sản xuất. 
Công nghệ quá trình hay công nghệ giảm nhẹ cũng sẽ được miêu tả trong loại tiêu chuẩn thứ ba 
này. Những vấn đề này sẽ được trình bày ngay dưới đây. 

HỘP 11.1. TIÊU CHUẨN VÀ GIẤY PHÉP XẢ THẢI 
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Hầu hết các hệ thống luật pháp có luật pháp về môi trường đều có quy định về tiêu chuẩn 
xả thải kể từ giữa thế kỷ XIX đa phần luật môi trường đều bắt nguồn bằng việc đưa các 
tiêu chuẩn xả thải vào trong "giấy phép hoạt động" chung mà các công ty bắt buộc phải 
có. Giấy phép này được sử dụng một cách truyền thống như một công cụ của các nhà 
chức trách trong việc kiểm soát hoạt động của một nhà máy nhất định. Khi nhận thức về 
môi trường phát triển, những giấy phép này cũng bắt đầu được gắn kết với những tiêu 
chuẩn xả thải. Sau đó, vào những năm 60, 70, hàng loạt hệ thống luật pháp bắt đầu thực 
hiện cái gọi là luật ngành nhằm bảo vệ một thành phần cụ thể của môi trường, ví dụ như 
nước mặt, nước ngầm, không khí hay đất đai. Một vài trong số những luật định chung 
này thường kết hợp một số thành phần cụ thể vào các tiêu chuẩn xả thải các chất. Tuy 
nhiên, thông thường, những hệ thống pháp luật này lại hoạt động khác nhau. Ví dụ như 
đạo luật môi trường về bảo vệ nguồn nước mặt chỉ nói đến các điều khoản về quản lý và 
giao quyền lực cho các cơ quan quản lý để thiết lập ra các tiêu chuẩn xả thải trong các 
giấy phép cá nhân. Trong một vài trường hợp, những tiêu chuẩn xả thải nói chung được 
thiết lập rộng rãi trong ngành công nghiệp ở cấp quốc gia nhằm hướng dẫn hành vi xác 
định tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý địa phương. Việc đi chệch khỏi những tiêu 
chuẩn chung này sẽ phải được kiểm soát. 

Tiêu chuẩn quy cách hay tiêu chuẩn sản xuất tiến một bước quan trọng xa hơn cả tiêu chuẩn 
xả thải do chúng sẽ điều chỉnh trước loại công nghệ sản phẩm hay công nghệ giảm nhẹ ô nhiễm, 
ví dụ một kiểu nhà máy xử lý nước nhất định sẽ phải được thực hiện bằng giấy phép. Rõ ràng lợi 
thế của các cơ quan kiểm soát và quản lý hành chính là chi phí thông tin của việc giám sát là rất 
thấp: có thể dễ dàng phát hiện liệu một công ty bất kỳ đã lắp đặt hệ công nghệ theo quy định chưa. 
Tuy nhiên, nhược điểm hiển nhiên khi xem xét trên phương diện kinh tế là các tiêu chuẩn quy 
cách có thể trở nên lỗi thời rất nhanh: chúng cũng không khuyến khích đổi mới công nghệ do tất 
cả những gì mà người được cấp phép phải làm là tuân thủ quy cách đã quy định. Ngoài ra, các tiêu 
chuẩn quy cách có thể có tác dụng quan trọng trong việc chống cạnh tranh, cung cấp độc quyền 
cho các nhà sản xuất công nghệ theo quy định. Vì vậy, các tiêu chuẩn quy cách kỹ thuật nói chung 
là hơi yếu, trừ khi có ai đó có thể lý luận được rằng người thiết lập tiêu chuẩn có thông tin tốt hơn 
liên quan đến công nghệ bảo vệ môi trường tối ưu hay hoạt động đổi mới so với các công ty. Tuy 
nhiên, điều này khó có thể xảy ra. 

2.3. Thiết lập tiêu chuẩn tối ưu và phân tích chi phí - lợi ích 

Theo như ở trên thì rõ ràng là chính sách môi trường yêu cầu các tiêu chuẩn chất lượng phải 
được thiết lập trước. Một chính sách chỉ liên quan đến các tiêu chuẩn xả thải, không tính đến chất 
lượng môi trường mà các tiêu chuẩn phải đạt được, đã được chứng minh là không hiệu quả. Nếu 
các tiêu chuẩn xả thải được sử dụng thì chất lượng môi trường tối ưu, một cách lý tưởng, sẽ được 
xác định trước tiên và sau đó xác định các tiêu chuẩn xả thải của các cơ sở khác nhau để đảm bảo 
ô nhiễm tổng hợp đến từ những nguồn phát thải này sẽ không vượt quá tiêu chuẩn chất lượng môi 
trường đã thiết lập. Do đó, các tiêu chuẩn mục tiêu phải được thiết lập, xác định chất lượng môi 
trường cần đạt được và tuỳ thuộc vào những công cụ thực hiện được lựa chọn, có thể bao gồm cả 
những tiêu chuẩn xả thải. Thật vậy, những tiêu chuẩn xả thải không nhất thiết phải căn cứ theo các 
tiêu chuẩn điều tiết dạng "chỉ huy-và-kiểm soát" (ví dụ như điều kiện giấy phép), nhưng cũng có 
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thể được thực hiện trong các loại thuế xả thải hoặc ở dưới hình thức các tiêu chuẩn cần quan tâm 
trong trường hợp trách nhiệm pháp lý. 

Câu hỏi đặt ra là phân tích chi phí - lợi ích đề cập đến ở trên phù hợp vào cơ chế thiết lập tiêu 
chuẩn này như thế nào. Phân tích chi phí - lợi ích sẽ đóng một vai trò quan trọng khi xác định các 
mục tiêu môi trường cũng như xác định các tiêu chuẩn xả thải. Trong một thế giới tối ưu khi nhà 
điều tiết thiết lập các tiêu chuẩn xả thải vì lợi ích cộng đồng, cơ quan hành chính sẽ tính đến chi 
phí cận biên của nhiều tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt hơn và cân bằng những yếu tố này đối 
với các lợi ích cận biên của việc giảm thêm tổn hại môi trường. Quá trình cân bằng này đòi hỏi 
phải có các thông tin chính xác cả về thiệt hại môi trường dự tính và chi phí cận biên của các thiết 
bị kỹ thuật khác nhau có khả năng ngăn chặn tổn hại này (và cả thông tin về tiêu chuẩn xả thải 
tương ứng). Tuỳ thuộc vào việc liệu các bên trên thị trường hoặc cơ quan hành chính có thể được 
giả định có thông tin tốt nhất, điều này sẽ dẫn đến một sự lựa chọn cố định các tiêu chuẩn xả thải 
thông qua luật sai lầm cá nhân (trong trường hợp nào chúng sẽ tương ứng với một mức độ cần 
quan tâm) hoặc thông qua quy định (trong trường hợp nào chúng sẽ được kết hợp như là một điều 
kiện của giấy phép hành chính). 

2.4. Kiểm soát ô nhiễm kết hợp 

Trong một thời gian dài, hầu hết các tiêu chuẩn xả thải có thể được tìm thấy trong giấy phép 
cá nhân của nhà máy cụ thể. Kể từ khi cơ sở cho các giấy phép thường được tìm thấy trong một 
quy chế xử lý các thành phần môi trường cụ thể cần được bảo vệ (không khí hoặc nước mặt), một 
nhà máy có thể phải sở hữu nhiều loại giấy phép môi trường, mỗi loại tương ứng với một khía 
cạnh riêng của môi trường. Hơn nữa, giấy phép thường do nhiều cơ quan hành chính khác nhau 
cấp nên thường không có sự phối hợp. Một bước cuối cùng trong tiến trình này đã được nhìn nhận 
gần đây là sự quay trở lại của giấy phép chung thời kỳ đầu. Vấn đề đặt ra bây giờ là hoặc là kết 
hợp (ít nhất là phối hợp) các thủ tục cấp giấy phép khác nhau hoặc trong một số trường hợp, quá 
trình ra quyết định được kết hợp hoàn toàn để một nhà máy chỉ phải làm việc với duy nhất một cơ 
quan hành chính. Cơ quan này sau khi tham vấn cộng đồng sẽ trao cho nhà máy một giấy phép 
trong đó bao gồm tiêu chuẩn xả thải của các thành phần môi trường khác nhau. 

Ý tưởng này về một hệ thống kiểm soát ô nhiễm tích hợp hiện có thể tìm thấy trong nhiều hệ 
thống pháp luật, ví dụ kết quả của Chỉ thị 96/61/EC, liên quan đến kết hợp phòng chống và kiểm 
soát ô nhiễm (IPPC), cũng được phát huy ở cấp châu Âu.1 Khái niệm kết hợp này có thể được tìm 
thấy tại Điều 7 của Chỉ thị, nói rằng các nước thành viên phải có biện pháp cần thiết để đảm bảo 
các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép phải được phối hợp đầy đủ khi có liên quan tới sự tham gia 
của nhiều hơn một cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo một cách tiếp cận tích hợp hiệu quả 
của tất cả các cơ quan có thẩm quyền cho thủ tục này. 

HỘP 11.2.  SẢN XUẤT SẠCH HƠN, TỰ NGUYỆN TUÂN THỦ VÀ IPPC  

Để hiểu rõ hơn về lý do chính đằng sau Chỉ thị IPPC, ta nên đánh giá cao cách tiếp cận 
pháp lý truyền thống đối với vấn đề ô nhiễm môi trường đã từng được xem xét trong 
phần trước. Các biện pháp khắc phục kỹ thuật như các bộ lọc và công nghệ giảm thiểu ô 
nhiễm đã được áp dụng. Tuy nhiên, nhiều kỹ sư môi trường đã đề xuất một cách tiếp cận 
tiên phong hơn đối với vấn đề môi trường. Lập luận này đặc biệt xuất phát từ những 
người ủng hộ các công nghệ sản xuất sạch hơn. Phong trào sản xuất sạch hơn nhấn 
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mạnh rằng một sự thay đổi theo hướng sản xuất sạch hơn có thể cũng đem lại lợi ích 
cho ngành công nghiệp. Các nguồn tài nguyên có thể được tiết kiệm nhờ việc sản xuất 
sạch hơn - khách hàng, nhà cung cấp, chủ đầu tư và tất cả mọi người đều coi trọng sản 
xuất, sản phẩm và môi trường sạch. Do đó, cần phải cung cấp các nguồn thông tin để 
ngành công nghiệp thay đổi theo hướng sản xuất sạch hơn chứ không phải chỉ chủ yếu 
là các quy định chỉ huy-và-kiểm soát. Có thể lập luận rằng, mặc dù các chiến lược thông 
tin này có thể mang lại lợi ích, nhưng sẽ vẫn có nhiều ngành (vì nhiều lý do) sẽ không 
thay đổi theo hướng sản xuất sạch hơn. Do đó, các tiêu chuẩn xả thải, xuất hiện trở lại 
bởi sự thừa nhận của cộng đồng sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng. Mặt khác, tuân thủ một 
công nghệ sản xuất sạch hơn trong tương lai sẽ trở thành một chiến lược giúp nhiều 
ngành giảm chi phí tuân thủ quy định. 

Cuộc tranh luận cũng đòi hỏi phải tăng thêm tính minh bạch và tính cởi mở. Tháng 6 
năm 1993, Uỷ ban châu Âu đã ban hành Cơ chế Quản lý và Kiểm toán Sinh thái. Các 
doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp do đó có thể tham gia một cách tự 
nguyện vào cơ chế quản lý môi trường và kiểm toán môi trường châu Âu, EMAS. 
EMAS là một hệ thống đánh giá và cải thiện các thành tựu môi trường trong lĩnh vực 
công nghiệp. Nếu các công ty muốn tham gia vào hệ thống này, họ cần phải đệ trình 
một số giao ước nhất định: (i) hệ thống đòi hỏi một phân tích kiểm toán và môi trường 
chi tiết và đầy đủ về lĩnh vực kinh doanh. Tác động môi trường sẽ được xem xét cùng 
với những điểm yếu và điểm mạnh của doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến 
môi trường. Việc tuân thủ pháp luật về môi trường cũng sẽ được kiểm tra; (ii) các ứng 
viên phải đưa ra chính sách môi trường mà họ dự định tuân theo. Chính sách này bao 
gồm các mục tiêu và nguyên tắc nhằm đem lại sự cải tiến liên tục các thành tựu môi 
trường; (iii) doanh nghiệp phải đưa ra một chương trình hoạt động về môi trường kết 
nối với chính sách môi trường. Chương trình này bao gồm các biện pháp được áp 
dụng nhằm thực hiện chính sách môi trường; (iv) doanh nghiệp cũng phải đưa ra một 
tuyên bố môi trường thể hiện về mục tiêu và các thông tin liên quan cho cộng đồng. Đổi 
lại, các doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận là giấy chứng nhận EMAS. 

2.5. Hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn 

Trong phân tích pháp lý có một hướng đi mới nổi lên cùng với câu hỏi đặt ra là có thể xây 
dựng một hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn môi trường như thế nào. Câu hỏi này tỏ ra khá quan 
trọng bởi, thứ nhất, nó đưa ra cho phía toà án một vài dấu hiệu về ý nghĩa của việc cân bằng lợi 
ích trong những trường hợp môi trường thực tiễn mà phía toà án sẽ phải quyết định. Thứ hai, 
những chỉ dẫn này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo cách hành xử thiết lập tiêu chuẩn 
của các cơ quan hành chính khi họ không có trong tay những hướng dẫn rõ ràng từ phía nhà làm 
luật. Thứ ba, những nguyên tắc chung này có thể hướng dẫn người điều khiển một nhà máy khi 
không có sẵn tiêu chuẩn môi trường cố định cho biết nên lựa chọn quy trình hay công nghệ giảm 
thiểu nào. Tình huống trên làm nảy sinh sự quan tâm vào việc hình thành những nguyên tắc thiết 
lập tiêu chuẩn chung. 

Những hướng dẫn loại này đã và đang phát triển trong các hệ thống pháp lý Anglo-Saxon. 
Theo truyền thống, Vương quốc Anh đã dựa vào khái niệm, phương tiện thực tiễn tốt nhất (BPM). 
Khái niệm này đóng vai trò pháp lý trong Đạo luật Alkali, 1906 và trong Sức khoẻ và An toàn của 
Đạo luật công việc, 1974. Đối với từng ngành công nghiệp, cái gọi là các ghi chú BPM đã tồn tại 
như là những hướng dẫn giúp cho các cơ quan xác định BPM cho một nhà máy cụ thể. Do đó, chỉ 
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ra BPM trong thực tiễn đã đem lại các quyền thực thi tuỳ ý cho các cơ quan, bằng cách gợi ý cho 
các quan chức cá nhân. Các ghi chú BPM cũng bao gồm các tiêu chuẩn xả thải dưới hình thức 
được gọi là "giới hạn có cơ sở", tức là những tiêu chuẩn không theo luật do chánh thanh tra đề ra. 
Những tiêu chuẩn này cung cấp cơ sở cho việc thương lượng giữa ngành công nghiệp và các cơ 
quan quản lý. Triết lý tương tự cũng được tìm thấy đằng sau khái niệm kỹ thuật (hoặc công nghệ) 
sẵn có tốt nhất không dẫn đến chi phí quá mức (BATNEEC). Hướng dẫn chung này đóng một vai 
trò hết sức quan trọng trong Đạo luật Bảo vệ Môi trường Anh năm 1990. 

"Kỹ thuật sẵn có tốt nhất" (BAT) là cần thiết nhưng còn mơ hồ vì bản thân nó không cung 
cấp nhiều hướng dẫn cho một cơ quan quản lý hoặc cho ngành công nghiệp quy định. Các hướng 
dẫn như BPM hoặc BAT không chính xác về mặt cân bằng giữa chi phí và lợi nhuận, mặc dù có 
thể sử dụng để tham khảo khi kiểm tra chi phí và lợi nhuận kinh tế trong khái niệm BAT. Một vài 
hướng dẫn gần giống phương pháp kinh tế và kinh nghiệm của Anh, tiêu chuẩn BPM đã chỉ ra 
rằng những câu hỏi tương tự cũng đã được đặt ra trong mô hình kinh tế. Chẳng hạn như trong việc 
xác định thuật ngữ "khả thi", cần phải trả lời câu hỏi khi nào chi phí sẽ là quá mức. Tham chiếu 
đối với các khái niệm kinh tế trở nên rõ ràng hơn trong nguyên tắc BATNEEC. Thật vậy, khái 
niệm "không dẫn đến chi phí quá mức" dường như ám chỉ đến nguyên tắc CBA. Do đó, chúng ta 
có thể tạm thời đưa ra kết luận thứ nhất rằng hệ thống pháp lý dường như đang áp dụng một 
nguyên tắc tương đương về kinh tế. 

Cho dù nguyên tắc này thực sự có liên quan đến kiểm tra về chi phí và lợi ích kinh tế, trên 
thực tế không thể xác định được bởi những nguyên tắc này vẫn còn quá mới trong hệ thống pháp 
lý nên những diễn giải pháp lý chưa được hiểu rõ. Không có một trường hợp pháp lý chính xác 
nào liên quan đến thuật ngữ BPM "khả thi" và khái niệm BATNEEC vẫn còn quá mới, vẫn chưa 
rõ ràng là toà án cũng như các cơ quan quản lý hành chính có thể diễn giải khái niệm "không dẫn 
đến chi phí quá mức" như thế nào. 

Tóm lại, các nguyên tắc kinh tế của việc thiết lập tiêu chuẩn được thực hiện trong nguyên tắc 
BATNEEC, dĩ nhiên, chỉ được đảm bảo nếu cả lợi ích cận biên và chi phí cận biên của việc làm 
giảm thiệt hại được xem xét đến. Nếu việc thực hiện thiết lập tiêu chuẩn môi trường chỉ tính đến 
chi phí là hợp lý và có thể chấp nhận được bằng cách này hay cách khác mà bất chấp lợi ích thì 
điều này sẽ không phù hợp với kiểm tra chi phí - lợi ích kinh tế. Do đó, nó sẽ phụ thuộc vào thực 
tiễn thực sự của việc thiết lập tiêu chuẩn cho dù chúng ta có thể rút ra kết luận rằng các nguyên 
tắc chung này có phù hợp với các thử nghiệm kinh tế hay không. 

Nói chung, chúng ta có thể kết luận rằng nguyên tắc CBA không hề mâu thuẫn với các 
hướng dẫn hiện có. Khái niệm BATNEEC đặc biệt tạo điều kiện cho việc áp dụng kiểm tra chi phí 
- lợi ích cận biên khi quy định "chi phí quá mức" là gì. Vì khái niệm BATNEEC có đề cập đến 
"chi phí quá mức", nên kiểm tra CBA có thể được sử dụng một cách dễ dàng trong quá trình thiết 
lập tiêu chuẩn môi trường. Các hướng dẫn khác như BAT hay BPM, mà không bao gồm yếu tố 
"chi phí", có vẻ như sẽ xem xét những khái niệm này một cách bí mật. Do đó, chúng ta hoàn toàn 
có lý do để có thể diễn giải những hướng dẫn này theo một cách mang tính kinh tế và làm cho các 
ứng dụng của CBA trở nên rõ ràng hơn trong luật môi trường. Trên thực tế, CBA là một yêu cầu 
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hết sức cụ thể trong nhiều lĩnh vực luật pháp khác mà trong đó nó đã được ứng dụng một cách có 
hiệu ích. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chú ý rằng, như đã mô tả ở trên, CBA có không ít hạn chế và 
lẽ dĩ nhiên, không nên áp dụng khi chưa có những xem xét cụ thể. Kinh tế học không thể đưa ra 
câu trả lời cho tất cả câu hỏi. Do đó, phân tích kinh tế phải được bổ sung. Phương diện chính trị 
và đạo đức đóng vai trò hết sức quan trọng trong chính sách môi trường. Vì vậy, nguyên tắc CBA 
tỏ ra rất hữu dụng nhưng chỉ trên phương diện các nghiên cứu có liên quan đến quy định công 
nghiệp. Cần có một sự cân đối giữa lợi ích, chi phí, lợi ích đặc biệt và các mục tiêu quy định khác. 

2.6. Thiết lập tiêu chuẩn môi trường và tiêu chuẩn BAT 

Cuối cùng, chúng ta cũng nên nhấn mạnh vào những nguyên tắc pháp lý kinh tế trong việc 
thiết lập tiêu chuẩn (ví dụ như tiêu chuẩn BAT đã được thảo luận ở trên) có thể phù hợp với 
khuôn khổ này như thế nào. Như đã đề cập ở trên, tiêu chuẩn xả thải trước hết phải tính đến chất 
lượng môi trường cần đạt được. Nếu mục tiêu cần đạt được là rõ ràng, với vai trò là một tiêu 
chuẩn chất lượng môi trường đặc biệt thì tiêu chuẩn BAT có thể cung cấp những thông tin về chi 
phí và lợi ích của nhiều kỹ thuật khác nhau mà có thể đáp ứng được chất lượng mục tiêu. Một 
hướng dẫn BAT có thể được diễn giải khi tính đến tầm quan trọng của chi phí cận biên so với lợi 
nhuận cận biên. Với một tiêu chuẩn mục tiêu xác định cho trước, những kiểm định về chi phí cận 
biên/lợi nhuận cận biên trong tiêu chuẩn BAT có thể cung cấp những thông tin về công nghệ nào 
là tối ưu để đạt được mục tiêu. Do đó, người lập pháp có thể xác định được tiêu chuẩn xả thải nào 
tương xứng với công nghệ sẵn có tốt nhất để đạt được tiêu chuẩn mục tiêu cụ thể. 

Những ý tưởng này, xét trên phạm vi rộng, đã được tìm thấy trong Chỉ thị IPPC mà chúng ta 
đã thảo luận ở trên. Điều 9 (4) nói rằng những giá trị giới hạn xả thải và những thông số tương 
đương sẽ dựa trên tiêu chuẩn BAT mà không xét tới việc sử dụng bất cứ một kỹ thuật hay một 
công nghệ cụ thể nào. Những dự thảo của Chỉ thị cũng đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng, những giá 
trị giới hạn xả thải nên tính đến những tiêu chuẩn chất lượng cần đạt được. Do đó, theo Chỉ thị 
IPPC, những giá trị giới hạn chất thải cần phải được xác định bằng cả tiêu chuẩn BAT và thông 
qua chất lượng cần đạt được.  

HỘP 11.3. KHÁI NIỆM BATNEEC TRONG CHỈ THỊ IPPC  

Chúng ta đã chỉ ra khái niệm BATNECC đã được giới thiệu tại Vương quốc Anh với khái 
niệm mới về kiểm soát ô nhiễm tích hợp (IPC). Khái niệm BATNECC này bây giờ cũng 
đóng một vai trò quan trọng trong Chỉ thị ra ngày 24 tháng 9 năm 1996 liên quan đến 
công tác phòng chống và kiểm soát ô nhiễm tích hợp, cái gọi là Chỉ thị IPPC. Khái niệm 
về công nghệ sẵn có tốt nhất không dẫn đến chi phí quá mức (BATNECC) đã được thông 
qua tại một số Chỉ thị khác của EC, chẳng hạn như một số trong những cái gọi là chỉ thị 
con của Chỉ thị 76/464 quy định về việc xả chất nguy hiểm vào môi trường thuỷ sản và 
gần đây hơn là Chỉ thị 89/369/EEC và 89/429/EEC quy định về công tác phòng chống ô 
nhiễm từ các nhà máy mới thành lập và giảm ô nhiễm không khí từ những nhà máy hiện 
có gây ra tro thải đô thị. Hiện nay, khái niệm BATNEEC đã bị bỏ đi trong những chỉ thị 
này và được thay thế bằng một khái niệm mới - khái niệm BAT như đã được định nghĩa 
trong một điều khoản mới là Điều 2 (11) của Chỉ thị IPPC. 
Trong điều 2 (11) của Chỉ thị IPPC, BAT có nghĩa là: 
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Giai đoạn tiên tiến và hiệu quả nhất về phát triển các hoạt động và các phương pháp vận 
hành của chúng chỉ ra sự phù hợp của các kỹ thuật thực tiễn để cung cấp nguyên tắc cơ 
sở cho giá trị giới hạn xả thải được thiết kế để ngăn chặn và để giảm xả thải và tác động 
vào môi trường nói chung. 

Đối chiếu với một số loại kiểm định về chi phí - lợi ích được chỉ ra trong định nghĩa về 
"sẵn có": 
Kỹ thuật "sẵn có" là những kỹ thuật được phát triển trên quy mô cho phép thực hiện trong 
ngành công nghiệp có xét tới những điều kiện khả thi về mặt kinh tế và kỹ thuật và tính 
đến chi phí cũng như những lợi thế cho dù các kỹ thuật này có hoặc không có sử dụng 
hoặc sản xuất trong các nước thành viên miễn là người điều hành có thể tiếp cận được 
tới các kỹ thuật này. 

Ở đây, người ta có thể tìm thấy một tham chiếu rõ ràng với thực tế là chi phí và lợi ích 
nên được tính đến khi xem xét sự sẵn có của kỹ thuật. 

3.  Tính thống nhất so với tính linh hoạt 

3.1. Ngăn ngừa ô nhiễm kết hợp: Thách thức và Vấn đề 

Như chúng ta đã chỉ ra, các tiêu chuẩn quy định có thể có nhiều loại khác nhau. Ví dụ, một 
lệnh cấm một yếu tố đầu vào nhất định là một hạn chế về hoạt động công nghiệp. Tuy vậy, ngành 
công nghiệp duy trì sự tự do của mình để tối đa hoá lợi nhuận trong khuôn khổ tập hợp giới hạn. 
Tình hình cũng tương tự như các tiêu chuẩn xả thải đã thảo luận ở trên. Thông qua một tiêu chuẩn 
xả thải, cơ quan lập pháp xác định được số lượng và chất lượng của các chất có thể được phát thải 
vào môi trường. Do đó, một tiêu chuẩn như vậy lại là một tổ hợp hạn chế mà không can thiệp trực 
tiếp vào quá trình sản xuất của công ty bị quy định; các công ty gây ô nhiễm phải quyết định làm 
thế nào để thực hiện theo quy định. 

Tiêu chuẩn sản xuất cụ thể tiến thêm một bước quan trọng xa hơn cả tiêu chuẩn xả thải vì 
chúng điều chỉnh trước loại sản phẩm hay công nghệ (ví dụ: một loại nhà máy xử lý nước nhất 
định) mà người được cấp phép cần phải thực hiện. Để có hiệu quả, các quy định đó yêu cầu thông 
tin về các kỹ thuật thay thế và một sự cân bằng giữa lợi nhuận đối với ngành công nghiệp và các 
tác động môi trường của các kỹ thuật và quy trình sản xuất khác nhau. Tiêu chuẩn sản xuất cụ thể, 
do đó, có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời. Thông tin chi tiết và liên tục là cần thiết cho các quy 
định hiệu quả. Cũng lưu ý rằng những tiêu chuẩn sản xuất cụ thể không tạo động cơ tức thời cho 
đổi mới công nghệ vì tất cả những gì mà người được cấp phép phải làm là tuân thủ các đặc điểm 
kỹ thuật đã quy định. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã lập luận trong phần trước rằng việc thiết lập 
tiêu chuẩn môi trường tối ưu nên dựa trên việc sử dụng kết hợp các tiêu chuẩn chất lượng và xả 
thải, chứ không phải các tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ ra rằng xả thải đơn 
thuần từ các nguồn khác nhau của cơ sở có thể không tối ưu với khả năng hoán đổi xả thải cho 
trước. Đó là lý do tại sao các ý tưởng về ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm kết hợp (IPPC) được 
giới thiệu. 

Mục đích của IPPC là chỉ ra những ảnh hưởng của các chất gây ô nhiễm đối với môi trường 
nói chung thay vì giới hạn tập trung vào những ảnh hưởng trực tiếp đối với hoàn cảnh môi trường bị 
ô nhiễm nào đó. Do đó, nhiệm vụ của các cơ quan điều tiết là phải tìm ra "lựa chọn môi trường thiết 
thực tốt nhất" chung cho một nhà máy nào đó. Thêm vào đó, chính sách này được coi là mang tính 
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chủ động. Theo như cách nói mang tính hùng biện thì nó tối ưu hơn những tiêu chuẩn "cuối đường 
ống" lỗi thời. Cụm từ "cuối đường ống" ở đây muốn ám chỉ đến những quy định về tiêu chuẩn xả 
thải được tuân thủ bằng cách lắp đặt các bộ lọc mà không cần những ưu đãi trực tiếp để đầu tư vào 
những phương pháp sản xuất sạch hơn nói chung. 

HỘP 11.4. HỘI NHẬP SO VỚI DỊCH CHUYỂN XẢ THẢI 

Một vấn đề cổ điển đối với hệ thống kiểm soát ô nhiễm không tích hợp là nó không tính 
đến khả năng hoán đổi cho nhau của lượng phát thải. Vì kiểm soát ô nhiễm trong thực tế 
là riêng lẻ cho từng ngành, một khi quy định môi trường được thành lập trong một ngành 
kinh tế, người ta thường có thể nhìn thấy sự chuyển dịch ô nhiễm sang các ngành khác, 
được kiểm soát ít hơn hoặc điều tiết ít hơn. Ví dụ, kiểm soát nghiêm ngặt về xả thải vào 
trong nước thường dẫn đến việc lắp đặt thiết bị lọc nước mà đến lúc nào đó lại tạo ra bùn 
thải và đổ vào đất. Thay vì nội hoá chi phí ô nhiễm môi trường, các chi phí này chỉ trở 
thành một ngoại ứng trong những ngành khác. Trong quy trình ra quyết định, cần quan 
tâm đến sự tích hợp ngoại ứng là tất cả các hình thức phát thải có thể từ một cơ 
sở/ngành nhất định.  

Việc ngăn ngừa sự chuyển dịch của lượng phát thải đã thực sự được nâng cao và trở 
thành một trong những mục tiêu trung tâm của Chỉ thị IPPC. Đề xuất ban đầu đã được đề 
cập một cách rõ ràng trong mục tiêu cụ thể của Chỉ thị IPPC: "Chỉ thị nhằm ngăn chặn 
hướng phát thải ô nhiễm từ quá trình lắp đặt nhờ đó giải quyết các vấn đề ô nhiễm chứ 
không phải là chuyển phát thải ô nhiễm từ một thành phần này sang thành phần khác của 
môi trường".1 Những cân nhắc đi trước Chỉ thị đề cập tới việc "các phương pháp tiếp cận 
riêng biệt để kiểm soát xả thải vào chỉ trong không khí, nước hoặc đất có thể khuyến 
khích sự chuyển dịch ô nhiễm giữa các thành phần môi trường chứ không phải là bảo vệ 
môi trường nói chung".2 

Ghi chú: 

1. Com (93) 423 cuối, tr.25. 

2. Ibid., tr.30. 

Do đó, lợi thế của hướng tiếp cận tích hợp là tất cả những chất thải có thể tạo ra dù ở dạng 
rắn, lỏng hay khí đều có thể tích hợp được vào một quy trình ra quyết định. Kết quả của quy trình 
là ban hành những giới hạn xả thải mà với chúng các ngành công nghiệp sẽ không có động cơ để 
dịch chuyển chất thải từ một thành phần môi trường này sang một thành phần môi trường khác. 
Hiệu quả này phụ thuộc nhiều vào quy trình ra quyết định và chính quyền có liên quan, đồng thời 
phụ thuộc vào khả năng cũng như sự quan tâm của cơ quan chức năng đó đến các chất thải khác 
nhau để thiết lập nên những tiêu chuẩn thực sự ngăn ngừa được sự chuyển dịch. 

Quy hoạch chủ động tích hợp về môi trường có thể thực sự hấp dẫn. Khái niệm này chắc 
chắn còn được kỳ vọng hơn là quy định "cuối đường ống" đơn giản. Tuy nhiên, cần chú ý rằng 
hướng tiếp cận IPPC rất khó khăn, ít nhất là về nguyên tắc. Trong một nền kinh tế quy hoạch tập 
trung, các cơ quan quản lý không chỉ cho phép và kiểm soát những lượng xả thải nhất định ở một 
số hoàn cảnh cụ thể mà còn lựa chọn kỹ thuật hoặc quy trình sẵn có tốt nhất, kể cả việc xem xét 
tới các tác động tích hợp về mặt môi trường nói chung. Rõ ràng là để thành công, cơ quan Nhà 
nước cần phải có trước những thông tin về tác động môi trường tích hợp đến những lợi ích của 
những ngành công nghiệp gây ô nhiễm khác nhau. 
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Vấn đề là những thông tin chi tiết và phức tạp như vậy thường không có sẵn. Những mối 
quan hệ qua lại của các ngành công nghiệp khác nhau và những ảnh hưởng môi trường là sự phối 
hợp hết sức phức tạp. Hầu hết các ngành công nghiệp có ảnh hưởng lẫn nhau và vì thế có rất 
nhiều liên kết. Trên thực tế, một hệ thống quản lý hành chính lớn, tốn kém và có lẽ là quan liêu sẽ 
là cần thiết để thiết lập tiêu chuẩn cho hàng ngàn các nhà máy công nghiệp. 

Do đó, trên thực tế, việc thực hiện chính sách môi trường cần phải giảm bớt tham vọng. Thực 
chất, thói quen khác hoàn toàn với tiêu chuẩn BAT và IPPC lý tưởng hoá. Các hướng dẫn thì chưa 
rõ ràng và được thực hiện bởi những cơ quan quản lý có quyền lực và năng lực hạn chế và hoàn 
toàn thiếu đi cái nhìn tổng quan về môi trường. Mặt khác, sự thiếu rõ ràng của các hướng dẫn về 
chính sách môi trường theo một hướng tích cực có thể tạo điều kiện cho việc thực hiện linh hoạt, 
các tiêu chuẩn có thể nghiêm ngặt hoặc thoáng hơn để thích hợp cho những hoàn cảnh cụ thể, ví 
dụ thay đổi theo điều kiện của từng khu vực. Cơ quan quản lý cũng phải có khả năng phản ứng 
linh hoạt đối với sự thay đổi của hoàn cảnh. Thực tế, sự linh hoạt này cũng là những triết lý sẽ 
được nêu ra đằng sau khái niệm BPM của nước Anh. 

3.2. Đặc trưng tối ưu 

Những nguy cơ gây ra thiệt hại được hình thành từ chất thải nguy hại, chẳng hạn có thể khác 
nhau tuỳ thuộc vào mật độ dân số hoặc điều kiện địa chất thuỷ văn cụ thể - yếu tố có ảnh hưởng 
lớn tới sự thay đổi của các xu hướng tích luỹ. Lập luận này cũng giống như của các nhà kinh tế 
học đưa ra, đó là "nhìn chung, các tiêu chuẩn môi trường không nên thống nhất mà nên được thay 
đổi tuỳ thuộc không chỉ vào đặc trưng của vùng, miền, địa phương, từng ngành công nghiệp mà 
còn phụ thuộc vào sở thích của công chúng. Thực chất, người ta cho rằng ở các khu vực khác 
nhau, công dân có thể có những sở thích khác nhau liên quan đến mối quan hệ cân bằng tương đối 
giữa chất lượng môi trường và các ngành sản xuất công nghiệp. Có thể tìm thấy lập luận về sự 
phân biệt này trong tài liệu kinh tế liên quan đến đặc trưng tối ưu. Lý thuyết về sự điều tiết này 
cũng được đưa ra trong tác phẩm Ehrlich và Posner (1974) và gần đây xuất hiện trong công trình 
nghiên cứu của Anthony Ogus (1994a, 1994b). 

Cũng có một vài khả năng thực tiễn trong việc phân biệt, đặc biệt là về quyết định làm sạch 
đất ô nhiễm. Trong trường hợp này, việc ước định sự phát triển tương lai của một khu vực nhất 
định và việc đưa ra quyết định làm sạch môi trường tương ứng với sự phát triển đó là tương đối dễ 
dàng và chi phí phân biệt cũng không quá cao. Thật vậy, tài liệu cũng đã chỉ ra rằng có một sự cân 
đối giữa một bên là lợi ích của sự thích ứng chi tiết đối với hoàn cảnh đặc thù của từng địa điểm 
và một bên là sự gia tăng chi phí thông tin, quản trị và thi hành sự phân biệt như vậy. Câu hỏi đặt 
ra là liệu lợi nhuận của sự đặc biệt hoá này có áp đảo chi phí của nó hay không? Mặc dù trong một 
vài trường hợp, chi phí thông tin và chi phí quản trị có thể quá cao đối với một sự phân biệt chi 
tiết nhưng trong nhiều trường hợp khác thì những hoàn cảnh đặc thù địa điểm có thể được phát 
hiện tương đối dễ dàng với một chi phí thấp. Sự phát triển tương lai của một khu vực có thể là 
một ví dụ hay. Điều này dẫn đến kết luận rằng khi tiếp cận được với hiệu quả của luật môi trường, 
cũng cần phải thẩm định xem kiểu phân biệt các quy tắc, tiêu chuẩn và tiêu chí trách nhiệm pháp 
lý có thể áp dụng được hay không. Chừng nào lợi nhuận của sự phân biệt thêm này tiếp tục lớn 
hơn chi phí của nó thì việc phân biệt rõ ràng là có hiệu quả. 

3.3. Hài hoà hay phân biệt 
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Có một khu vực khác nơi mà lựa chọn giữa hài hoà hay phân biệt có thể đóng vai trò nào đó. 
Điều này liên quan đến sự tham gia của cấp chính quyền tối ưu trong việc lập quy tắc luật pháp về 
khía cạnh tiêu chuẩn môi trường. Câu hỏi chắc chắn được đặt ra là các tiêu chuẩn môi trường cần 
được điều tiết như thế nào trong bối cảnh Cộng đồng châu Âu. Để trả lời câu hỏi này, phải nhìn 
vào nguyên tắc chỉ dẫn hiện có đối với hành động châu Âu sau này, nguyên tắc nhánh. Nó được 
phát biểu trong Điều 5 của Hiệp ước rằng Uỷ ban châu Âu sẽ hành động "chỉ nếu và khi những 
mục tiêu của hành động được đề xuất không thể đạt được một cách đầy đủ bởi các nước thành 
viên và do đó có thể vì một lý do nào đó hoặc vì phạm vi ảnh hưởng của hành động được đề xuất, 
có thể sẽ đạt được tốt hơn bởi Cộng đồng châu Âu". 

Việc phân tích làm thế nào mà nguyên tắc nhánh có thể được diễn giải theo cách kinh tế là rất 
thú vị. Vấn đề này sẽ được giải quyết trong Chương 17. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nhận thấy 
rõ ràng rằng lý thuyết đặc trưng tối ưu, như đã được bàn luận ở trên, hiển nhiên cũng đem lại kết 
quả cho vấn đề thiết lập tiêu chuẩn trong phạm vi Liên minh châu Âu. Một ai đó có thể đưa ra 
trường hợp những tiêu chuẩn chất lượng hài hoà và họ sẽ lập luận rằng châu Âu nên bảo đảm một 
chất lượng môi trường cơ bản cho tất cả công dân của mình. Khi đó, các công cụ pháp lý để đạt 
được mục tiêu này sẽ thiết lập nên những tiêu chuẩn chất lượng mà theo đó các thành phần môi 
trường (như nước mặt), về nguyên tắc, phải phù hợp với mọi nơi trong Liên minh. 

Do đó, các giá trị giới hạn xả thải nhằm đạt được chất lượng môi trường chung sẽ có sự thay 
đổi khác nhau tuỳ thuộc vào hoàn cảnh từng địa phương. Về nguyên tắc, sự phân biệt những tiêu 
chuẩn xả thải cần phải được hoàn thành miễn là lợi thế phân biệt thêm sẽ vượt chi phí quản trị và 
chi phí thông tin phát sinh do quy trình thiết lập tiêu chuẩn chi tiết cao. 

Yêu cầu đặc trưng tối ưu này không chỉ có nghĩa là những giá trị giới hạn xả thải sẽ thay đổi, 
mà rõ ràng là tiêu chuẩn BAT cũng sẽ thay đổi. Thật vậy, sự so sánh giữa chi phí cận biên/lợi nhuận 
cận biên tất nhiên cũng sẽ phụ thuộc vào các điều kiện địa phương. Một công nghệ mà có thể là "tốt 
nhất" ở một nước thành viên A lại chưa chắc là "tốt nhất" ở một nước thành viên B chỉ đơn giản bởi 
vì các điều kiện môi trường ở từng nước là hoàn toàn khác nhau. 

Nếu BAT tính đến tỷ lệ của chi phí cận biên/lợi ích cận biên, điều này có nghĩa là đối với 
một khu vực cụ thể ít ô nhiễm và có chất lượng môi trường cao, một công nghệ ít tốn kém là 
BAT. Tuy nhiên, Chỉ thị IPPC gây nhầm lẫn tại điểm này. Uỷ ban châu Âu cho rằng Chỉ thị này 
cung cấp một sự trao đổi tổng hợp về thông tin và ứng dụng của BAT vào các hệ thống lắp đặt 
mới trong cả Cộng đồng.4 Rõ ràng, Uỷ ban nhận thấy BAT là một khái niệm chung cho một tiêu 
chuẩn không phân biệt điều kiện địa phương. Điều này cũng trở nên rõ ràng khi đọc nội dung góp 
ý của Uỷ ban liên quan đến khái niệm về "sẵn có". Trong khái niệm đó, tính có sẵn có liên quan 
đến kỹ thuật có sẵn ở bất cứ đâu trên thế giới.5 

Với các trường hợp đặc trưng cụ thể, nếu thừa nhận rằng giá trị giới hạn xả thải phải được phân 
biệt nhằm đạt được cùng một chất lượng môi trường, điều này cũng đúng đối với BAT, cái sẽ dẫn 
dắt các giá trị này. Do đó, nếu xét tới ý tưởng đặc trưng tối ưu trong phân tích kinh tế, người ta có 
thể biện hộ cho sự ưu tiên sử dụng BAT, việc mà cho phép phân tích chi phí - lợi ích cục bộ để lựa 
chọn/xác định công nghệ nào được coi là "tốt nhất" trong hoàn cảnh địa phương cụ thể. 

4. Thao túng 

Trong một phạm trù nào đó, vận động hành lang có thể giải thích được lý do tại sao nhiều 
quyền lực hơn bị dịch chuyển thành cấp liên bang (và do đó, hài hoà nhiều hơn) là đem lại hiệu 
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quả (xem Chương 10, Mục 3). Nỗ lực vận động hành lang theo ngành cũng có thể là lời giải thích 
một cách chung chung lý do việc các cơ quan chức năng thiết lập các tiêu chuẩn môi trường trong 
thực tế, không phải lúc nào cũng diễn ra theo các nguyên tắc đã trình bày trong chương này. 

Tất nhiên, kiến thức có sẵn cho các cơ quan về kỹ thuật, lợi ích và thiệt hại là hạn chế. Trong 
khi hiểu biết nhiều nhất về kỹ thuật và lợi ích chính là ngành công nghiệp gây ô nhiễm, còn nạn 
nhân là người biết rõ nhất về thiệt hại. Vì vậy, cơ quan có nhu cầu tìm kiếm thông tin sẽ tiếp cận 
không chỉ với ngành công nghiệp mà còn cả với các nạn nhân. Do đó, có một vấn đề tất yếu là 
tính thiếu xác thực và thông tin bị che giấu, điều này sẽ mở ra các cơ hội cho hành vi mang tính 
chiến lược của tất cả các bên có liên quan. Thông tin hạn chế và sự trao đổi số lượng nhỏ giữa cơ 
quan điều tiết và ngành chịu điều tiết dẫn đến một tình huống thương thảo phức tạp mà không đi 
đến kết quả nhất định nào. 

Quyết định của cơ quan thông thường được thực thi bởi quyền lực cấp và thu hồi giấy phép. 
Điều này có nghĩa là ngành kinh doanh phải tuân theo hướng dẫn và điều kiện đã được công bố để 
được cấp giấy phép, giấy phép này sẽ bị thu hồi nếu ngành không tuân theo quy định. Xử phạt 
hành chính cũng như xử phạt hình sự cũng có thể được áp dụng (xem Chương 16). Tuy nhiên, 
quyền thực sự của các cơ quan chức năng cũng có giới hạn. Một trong các lý do là cơ quan phụ 
thuộc vào thông tin từ ngành kinh doanh mà họ ra các quy định, đặc biệt là phụ thuộc vào chi phí 
và lợi ích và vào kỹ thuật sản xuất thay thế. Nếu không có những thông tin đó, quy định có thể bị 
thất bại hoàn toàn. Hơn nữa, vì các lý do chính trị, cơ quan đó không thể đóng cửa nhà máy nếu 
không có lý do chính đáng. Do đó, mối đe doạ từ phía cơ quan trong trường hợp không tuân theo 
quy tắc là có giới hạn. Mặt khác, ngành kinh doanh này nhận ra rằng việc hỗ trợ cơ quan trong 
thời gian ngắn có thể mang lại nhiều lợi ích để duy trì một mối quan hệ tốt và lâu dài. Do đó, mối 
quan hệ giữa ngành kinh doanh chịu điều tiết và cơ quan điều tiết thường đặc trưng bởi các cuộc 
đàm phán có quy mô nhỏ. Đó là, các bên phải cho và nhận và cả hai bên đều nhận thức được rằng 
họ phụ thuộc vào nhau trong một sự trao đổi lặp đi lặp lại lâu dài. 

Kết quả dựa trên kinh nghiệm trong kinh tế học cho thấy kết quả có thể là sự thao túng: tức 
là, lợi ích đặc biệt của nhóm được thông báo tốt nhất, có tổ chức và có động lực nhất sẽ giành 
chiến thắng trong trò chơi. Sự thao túng bởi các nhóm có lợi ích đặc biệt mạnh nhất diễn ra không 
phụ thuộc vào "lợi ích công cộng" chính thức (BAT) mà pháp luật định thực hiện (xem Chương 
10, Mục 4-6).  

Trong trường hợp môi trường điển hình, nơi mà ngành công nghiệp gây ô nhiễm hiểu rõ nhất 
về công nghệ, có tổ chức tốt (một số đối tượng gây ô nhiễm lớn) và có nhiều thứ để mất (trong khi 
các nạn nhân thì dàn trải và không có tổ chức) thì lợi ích của ngành công nghiệp sẽ chiếm ưu thế. 
Nhưng, đôi khi, các nạn nhân có thể rất mạnh về chính trị; điều này có thể thay đổi kết quả. Tuy 
nhiên, thông thường, các ngành có vẻ thành công trong việc vận động hành lang để đối phó với 
các tiêu chuẩn ô nhiễm. 

Mặt khác, nếu sự can thiệp của pháp luật dường như là không thể tránh khỏi, lý thuyết về quy 
chế chỉ ra rằng các nhóm lợi ích liên quan sẽ chấp nhận một nguyên tắc quy định chung, nhưng sẽ 
cố gắng để thay đổi phạm vi của nguyên tắc đó. Các nhóm lợi ích công nghiệp, mà quy định môi 
trường sẽ được áp dụng cho các nhóm đó, có thể nhận ra rằng quy định có thể làm tăng sự giàu có 
sản xuất; trong khi đó, đồng thời thay đổi hoặc ít nhất là làm giảm một vấn đề ngoại ứng. 

Một cách để nâng cao lợi nhuận của ngành vận động hành lang là sử dụng quy định môi 
trường như là một phương tiện bảo vệ ngành công nghiệp đã trót thành lập. Một ví dụ cổ điển là 
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sự ra đời của một điều khoản ông nội, trong đó quy định rằng quy định không thể áp dụng đối với 
các công ty hay sản phẩm đã tồn tại. Do đó, quy định có thể tạo ra một rào cản xâm nhập và nhờ 
vậy bảo vệ các cơ sở và sản phẩm công nghiệp vốn có. 

Tương tự, trong những hoàn cảnh nhất định, các công ty tiên tiến hơn về kỹ thuật trong công 
nghiệp, với kiến thức về các quy định môi trường có sẵn, có thể cũng cho rằng nên sử dụng "kỹ 
thuật có sẵn tốt nhất", biết rằng kỹ thuật mới cung cấp cho họ một lợi thế hơn hẳn các đối thủ 
cạnh tranh. Trong văn học, hiện tượng này được đặt tên là "quy định săn mồi": nghĩa là, các công 
ty mạnh về kinh tế có thể đầu tư vào những công nghệ mới, đắt tiền để tránh đối thủ cạnh tranh có 
các nguồn lực ít hơn (xem Chương 10, Mục 4). 

Vì vậy, những nỗ lực của ngành công nghiệp có thể đi theo nhiều hướng khác nhau: đôi khi 
có vận động hành lang để có tiêu chuẩn môi trường khoan dung hơn, hoặc quy định sẽ được ủng 
hộ bởi vì nó hạn chế cạnh tranh. Ở đây, chúng ta có thể tham khảo các nghiên cứu cho thấy rằng 
giấy phép, được coi là một công cụ trung tâm trong chính sách môi trường, cũng có tác dụng 
chống cạnh tranh đi kèm theo chức năng bảo vệ môi trường của chúng. 

Những quy định thiếu chặt chẽ có thể được sử dụng một cách tích cực để tạo điều kiện cho 
sự linh hoạt. Các quy định có thể được thực hiện tuyệt đối nghiêm ngặt hay thoáng hơn cho phù 
hợp với điều kiện địa phương. Cơ quan này cũng có thể phản ứng tương đối linh hoạt theo sự thay 
đổi của hoàn cảnh. Thực tế, sự linh hoạt này là triết lý đã được nêu ra đằng sau khái niệm BPM 
của Anh. Tuy nhiên, cơ quan này phải thực hiện theo ý định của nhà lập pháp, nhưng, như đã nói 
ở trên, các cơ quan có thể có những mục tiêu riêng, chẳng hạn như mở rộng hoặc quan hệ tốt với 
cộng đồng hoặc công nghiệp địa phương. Vì vậy, những hướng dẫn thiếu rõ ràng có thể không 
được thực hiện và kiểm soát theo mục tiêu chính thức hoặc "lợi ích công cộng". 

Ngay cả khi cơ quan này hoàn toàn trung thành với những ý định của các nhà hoạch định 
pháp luật, thì chính sách vẫn có thể không được thực hiện một cách đúng đắn bởi vì các cơ quan 
phải ưu tiên thương lượng và kiểm soát những nỗ lực trong khuôn khổ một ngân sách hạn chế. Cơ 
quan chức năng có quyền lực thương lượng hạn chế. Mặc dù về nguyên tắc, cơ quan chức năng có 
thể đóng cửa một nhà máy hoặc áp đặt lệnh trừng phạt khắc nghiệt như xử phạt hình sự nhưng sự 
đe doạ đó có thể không hiệu quả. Vì một lý do là việc đóng cửa có thể tạo ra những cuộc biểu tình 
của cộng đồng địa phương hoặc lực lượng lao động. Một lý do khác là việc phá vỡ một mối quan 
hệ đã thiết lập lâu dài với ngành công nghiệp có thể có tác động tiêu cực đến hiệu quả quản lý sau 
này của cơ quan chức năng. Trong thực tế, đó là một trường hợp “tiến thoái lưỡng nan” mà một 
cơ quan chức năng, để có thể tiếp cận được thông tin ngành, lại phải cân nhắc lợi ích của ngành 
chịu quy định đó. Điều này có thể giải thích tại sao hiện thực hoá xử phạt thường rất ít và không 
phải là quá nghiêm khắc (xem Chương 16). 

5. Kết luận 

Nguyên tắc chính sách phòng ngừa ô nhiễm tích hợp, cũng như hướng dẫn BPM hoặc BAT, về 
nguyên tắc, mang tính trung tâm. Nghĩa là, chính quyền Trung ương nên hạn chế và điều phối ô 
nhiễm. Tuy nhiên, kế hoạch trung tâm lại có xu hướng quan liêu. Một vấn đề chung là sự phối hợp của 
nhiều đối tượng đòi hỏi rất nhiều thông tin; xem Chương 4, Mục 3. Trong thực tế, với lượng thông tin 
rất hạn chế, Chính phủ có xu hướng hoặc cứng nhắc hoặc không rõ ràng và mềm dẻo. Quyền lực tự do 
giải thích và quyết định nằm chủ yếu trong tay các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, các cơ quan này lại 
hạn chế về ngân sách nên không thể xem xét lượng công việc hành chính khổng lồ của họ. Một tình 
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thế “tiến thoái lưỡng nan” là thông tin về các kỹ thuật sẵn có tốt nhất chủ yếu nằm trong tay ngành 
công nghiệp được cho là phải được kiểm soát. Do đó, các cơ quan phụ thuộc vào ngành chịu quy định 
và có thể bị thao túng bởi ngành này. Các cơ quan cũng có thể bị thao túng bởi những ý kiến tạm thời 
và phương tiện truyền thông đòi hỏi "sự chắc chắn" (xem Chương 10, Mục 7). 

Một vấn đề khác bị bỏ qua trong cuộc tranh luận về môi trường là tiêu chuẩn đặc điểm kỹ thuật 
có thể có tác động chống cạnh tranh, cung cấp một sự độc quyền cho nhà sản xuất công nghệ đã 
được quy định. Do đó, các tiêu chuẩn đặc điểm kỹ thuật nói chung là khá yếu, trừ khi có ai đó có thể 
lý luận rằng người lập tiêu chuẩn có thông tin đầy đủ hơn về công nghệ bảo vệ tối ưu hoặc hoạt 
động đổi mới so với các công ty liên quan. Tuy nhiên, điều này hơi khó xảy ra. Do đó, kết quả của 
chính sách này còn mang tính độc đoán và không phù hợp với "lợi ích công cộng" hoặc "mối quan 
tâm môi trường", điều này đã được xác định. 

Nhiều luật tránh vấn đề cân đối chi phí và lợi ích. Điều này cũng đúng đối với các hướng dẫn 
môi trường. Tuy nhiên, trong thực tế, một số cân bằng giữa lợi ích và chi phí vẫn diễn ra, mặc dù 
có thể là ẩn. Có thể có lý do chính trị và đạo đức cho việc ẩn giấu các lựa chọn. Tuy nhiên, chúng 
ta cho rằng luật môi trường sẽ được hưởng lợi từ một quan niệm rõ ràng về vấn đề cân bằng. Lý 
do là không thể tránh khỏi xung đột lợi ích và về nguyên tắc thì xử lý một vấn đề một cách rõ ràng 
sẽ tốt hơn là lẩn tránh nó. 

Quản lý linh hoạt chắc chắn là quan trọng trong lập kế hoạch trung tâm. Tuy nhiên, một vấn 
đề khó khăn đặt ra là sự không rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quyền lực này có quyền 
lực tuỳ ý có thể lại bị thao túng bởi áp lực lợi ích đặc biệt. Tóm lại, hậu quả của sự không rõ ràng 
như vậy có thể là chính sách môi trường sẽ vẫn lan man và yếu do đó hiệu quả của các chính sách 
này nhiều hay ít hoàn toàn nằm trong tay cơ quan hoặc các lợi ích đặc biệt như ngành công 
nghiệp, cộng đồng, các lao động và các nhóm lợi ích ma, tuỳ thuộc vào sức mạnh vận động hành 
lang của họ. Vấn đề này là một trong những lý do tại sao các nhà kinh tế thường đề nghị các 
phương pháp khác, chẳng hạn như quy hoạch, phí và trách nhiệm khi có thể áp dụng. 

Trong phân tích pháp lý đã xuất hiện một mối bận tâm ngày càng gia tăng là làm thế nào để 
một hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn môi trường trở nên có tác dụng. Trước hết, chúng ta cho rằng 
phải cung cấp cho thẩm phán hoặc quản trị viên thực hiện một số chỉ dẫn về ý nghĩa của cân bằng 
lợi ích trong các trường hợp môi trường thực tiễn mà phải được quyết định. Ngoài ra, quy tắc là 
rất quan trọng trong hướng dẫn hành vi thiết lập tiêu chuẩn của các cơ quan khi trong tay không 
có chỉ dẫn rõ ràng từ các nhà lập pháp. Các nguyên tắc chung cũng có thể hướng dẫn người điều 
hành của một nhà máy khi không đưa ra được tiêu chuẩn môi trường cố định. Chúng tôi nhấn 
mạnh rằng các nguyên tắc pháp lý của việc thiết lập tiêu chuẩn như tiêu chuẩn BAT đã thảo luận 
ở trên có thể phù hợp với khuôn khổ CBA. Tiêu chuẩn xả thải phải kể đến chất lượng môi trường 
cần đạt được. Nếu mục tiêu cần đạt được là rõ ràng, tức là một chất lượng môi trường cụ thể, BAT 
có thể cung cấp thông tin về chi phí và lợi ích của các kỹ thuật khác nhau đáp ứng mục tiêu này. 
Như chúng tôi đã lập luận ở trên, một hướng dẫn BAT có thể được hiểu là phương tiện có tính 
đến tỷ lệ của chi phí biên đối với lợi ích biên. Cho một tiêu chuẩn mục tiêu nhất định, thử nghiệm 
chi phí biên/lợi ích biên hàm chứa trong BAT có thể cung cấp thông tin về công nghệ nào (sản 
xuất sạch hơn hoặc giảm bớt) là tối ưu và do đó, có thể xác định được tiêu chuẩn xả thải nào 
tương ứng với công nghệ có sẵn tốt nhất để đạt được tiêu chuẩn mục tiêu cụ thể đó. 

Ghi chú: 
1.  Official Journal, 1996 L257/27. 
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2.  Để có thêm lý giải và triết lý đằng sau khái niệm này (và IPPC), xem, ví dụ, báo cáo thứ 5 của Uỷ ban 
Hoàng gia về Ô nhiễm Môi trường, "Air Pollution Control: an integrated approach" (HMSO, CMND. 6371, 
1976), báo cáo thứ 10, "Tackling pollution - Experience and prospects" (HMSO, Cmnd. 9149, 19S4) và báo 
cáo thứ 12, "Best practicable environmental option" (HMSO, Cmnd. 310, 1998). 

3.  Tính thiết thực, tính linh hoạt và sự thận trọng có thể là những từ khoá được cân nhắc trong phạm vi triết lý 
này. Xem Lomas (1990), tr. 62. 

4.  Com (93) 423 cuối, tr. 14. 

5.  Ibid. 
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12. QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT 

 

1. Giới thiệu 

Quyền được giao cho chủ sở hữu bất động sản hầu hết thường nằm trong các phạm vi thi 
hành bị hạn chế bởi một số quy định. Những giới hạn về sản xuất và ô nhiễm đối với những khu 
vực đã thành lập được giải quyết trong Chương 11. Thêm vào đó, các chủ sở hữu bất động sản 
thông thường phải có được giấy phép từ các nhà chức trách công để tiến hành đầu tư hoặc tiến 
hành những thay đổi quan trọng đối với phần tài sản của mình. Luật phân vùng quy định vị trí của 
các khu công nghiệp, khu dân cư, khu nông trang, v.v... Việc sử dụng đất được quy định theo địa 
lý thông qua quy hoạch cấp quốc gia, vùng miền và địa phương. 

Trong chương này, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu những động cơ của việc quản lý công 
về sử dụng đất xét trên quan điểm môi trường. Trong Mục 2, chúng ta sẽ tìm hiểu quá trình tư bản 
hoá giá trị đất đai và bất động sản. Mục 3 trình bày những xung đột dễ nảy sinh giữa các chủ sở hữu 
có đất đai liền kề nhau. Mục 4 nghiên cứu các lý do của việc phân vùng và thảo luận những nội 
dung liên quan đến quá trình thu hẹp đất đai. Các quy tắc đền bù cho chủ sở hữu bất động sản khi bị 
thu hồi và giới hạn về quyền sở hữu sẽ được đề cập trong Mục 5. Mục 6 là kết luận. 

2. Tiền thuê đất 

2.1. Cung không co giãn 

Giá cả của một loại hàng hoá do cung cầu quyết định. Khi cầu tăng, giá cả cũng có xu hướng 
tăng, lượng tăng tuỳ thuộc vào độ co giãn của cung (xét giữa nhiều yếu tố ảnh hưởng khác). Nếu 
cung co giãn, giá tăng ít cũng đồng nghĩa với việc tương đối nhiều hàng hoá mới được tung ra thị 
trường, điều này đi ngược lại sự gia tăng của giá. Mặt khác, nếu cung không co giãn, xét trong 
trường hợp đất thuê mướn và các tài sản khác trong một khu vực nhất định, giá cả sẽ tăng với một 
mức tương đối lớn (xem Chương 5, Mục 4-6). Sự thay đổi về giá cả khi cầu tăng được biểu diễn 
trong Hình 12.1. Xét trường hợp cung co giãn, khi cầu tăng (đường cầu dịch chuyển lên trên từ D1 
lên D2) sẽ làm cho mức giá tăng từ p1 lên p2 và lượng tăng từ q1 lên q2 như trong Hình 12.1(a). Ví 
dụ, hình vẽ có thể minh hoạ thị trường nhà ở dài hạn tại một quốc gia với lượng cầu tăng do sự gia 
tăng dân số. Do vậy, lượng cung cũng tăng theo đồng thời với sự gia tăng trong chi phí và về lâu 
dài, giá cả sẽ tăng lên mức p2. 

Trái lại, trong một thị trường hoàn toàn không co giãn, với lượng cung cho trước không phụ 
thuộc vào giá, như xét trong một khu vực thành phố phát triển, cung sẽ không tăng. Chỉ có mức 
giá tăng đi kèm với lượng cầu tăng như được minh hoạ trong Hình 12.1(b). 

Chẳng hạn, nếu dân số của một thành phố tăng lên đồng nghĩa với việc nhu cầu về các căn hộ 
tư nhân cũng tăng lên sẽ làm cho giá của các căn hộ tư nhân tăng lên. Có thể việc xây dựng các 
căn hộ mới cũng sẽ tăng và cuối cùng sẽ hạn chế sự gia tăng về giá cả. Tuy nhiên, do việc có thêm 
các căn hộ mới bị hạn chế, đặc biệt ở những khu vực phát triển nên giá cả sẽ tăng vượt chi phí xây 
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mới. Vì thế giá nhà đất sẽ phụ thuộc vào từng vị trí địa lý nhất định. Trong sách vở, giá trị này 
được gọi là "tiền thuê". 

(a) 

 

(b) 

 
Hình 12.1. (a) Cung co giãn và (b) cung không co giãn 

Bây giờ hãy cùng xem xét ví dụ sau về việc cho thuê bất động sản với phần diện tích văn 
phòng đã dành cho các cửa hàng thời trang và các cửa hàng khác thuê để kinh doanh. Cùng với sự 
mở rộng của thành phố thì khu bất động sản này lại ở vị trí trung tâm hơn. Do sự gia tăng trong 
trao đổi buôn bán thương mại, nhu cầu thuê địa điểm để kinh doanh thời trang càng ngày càng 
tăng. Do đó, việc cho thuê nhà đất cũng có xu hướng tăng lên bởi phần diện tích sẵn có dành cho 
việc kinh doanh mặt hàng thời trang (ở hầu hết mọi nơi) là cố định. Kết quả là phần thu nhập rơi 
vào tay các chủ sở hữu bất động sản sẽ tăng lên. Điều này, theo cách thức so sánh, cũng có nghĩa 
là giá trị hiện tại ròng kỳ vọng về bất động sản cũng sẽ tăng; xem Chương 7, Mục 6. 

Cần lưu ý rằng tiền thuê nhà hoàn toàn không phụ thuộc vào những nỗ lực của những người 
đi thuê văn phòng. Trên thực tế, chính những chủ sở hữu bất động sản mới là những người trở nên 
giàu có chứ không phải là các chủ cửa hàng. Nguyên nhân của điều này là bởi các cửa hàng thời 
trang này còn phải cạnh tranh với các cửa hàng thời trang và các cửa hàng kinh doanh khác. Thêm 
vào đó, việc một chủ cửa hàng thời trang có thể trở nên giàu có còn phụ thuộc vào khả năng của 
bản thân họ hoặc phụ thuộc vào một vài yếu tố về chất lượng hay sản phẩm mà đối thủ cạnh tranh 
còn thiếu. 

Giả sử đưa ra một ví dụ nữa về việc một người nông dân dự định sẽ mua một khu trang 
trại. Giá tối đa mà người nông dân sẵn sàng trả bằng với giá trị hiện tại ròng của khu trang trại. 
Nếu tồn tại cạnh tranh trên thị trường buôn bán đất trang trại thì giá trị hiện tại ròng của trang 
trại cũng bằng với mức giá phải trả. Bây giờ, nếu giá cả nông sản được sản xuất tại trang trại 
tăng gấp đôi, ví dụ là do các lý do chính trị hoặc do những thay đổi trên thị trường thế giới, lợi 
ích dành cho người nông dân sẽ tăng lên đáng kể. Do sự sẵn sàng trả giá cho tài sản phụ thuộc 
vào dòng thu nhập kỳ vọng nên giá trị của khu trang trại này cũng sẽ tăng lên. Trên thực tế, như 
ví dụ về cửa hàng kinh doanh thời trang ở trên, sự gia tăng về giá trị cũng sẽ liên quan đến tài 
sản. Do vậy, người nông dân sẽ trở nên giàu có hơn khi là chủ đất chứ không phải khi một nông 
nhân làm việc trong trang trại. Sức lao động của chính người nông dân này cũng sẽ được trả 
mức lương tương đương mức lương thị trường giống như ở phần trước, trong một thị trường lao 
động cạnh tranh cho trước. 

Giá cả 

Giá cả 

Sản lượng Sản lượng 
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2.2. Chính trị và giá trị 

Giá trị đất đai và bất động sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một là sự quan tâm đến các toà 
nhà, nâng cấp và bảo dưỡng nhà. Do vậy, người chủ sở hữu phải có động cơ để bảo vệ tài sản của 
mình; xem Chương 4, Mục 4. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là bức tranh toàn cảnh. Giá trị của đất 
đai còn phụ thuộc vào môi trường xung quanh, vào việc mở rộng hay thu hẹp các vùng phụ cận, v.v. 
(xem Hộp 10.1, Chương 10). Trong ví dụ trên, sự gia tăng dân số, giá cả thị trường thế giới và các 
quan điểm chính trị nông nghiệp khiến giá trị đất đai tăng lên. Nói cách khác, những hoàn cảnh 
bên ngoài đã tạo ra của cải cho các chủ sở hữu bất động sản, nghĩa là sự gia tăng của cải do may 
mắn hoặc do khả năng dự đoán trước (xem Chương 6, Mục 4). Nếu các cá nhân khác cũng dự 
đoán được sự tăng trưởng này thì giá trị kỳ vọng cũng được tính gộp trong giá phải trả cho đất đai. 
Nếu thành phố mở rộng theo một hướng khác hay khu vực phụ cận không còn được chú ý hoặc 
trở thành một khu công nghiệp thì việc mở rộng thêm đất đai lại trở thành một hướng đi xấu. 

Quyền sở hữu có tính rủi ro bởi có nhiều trường hợp ảnh hưởng tới giá trị đất đai. Để giảm 
rủi ro và tăng giá trị đất đai, các chủ sở hữu đất có thể hành động theo nhiều cách khác nhau. Cách 
thứ nhất là đa dạng hoá loại hình sở hữu bằng việc giữ một danh mục vốn đầu tư nhất định với các 
loại tài sản khác nhau; xem Chương 7, Mục 4. Một cách khác là phải trở nên năng động hơn về 
chính trị. Sự phát triển tài sản đất phụ thuộc chủ yếu vào ý chí chính trị công. Ví dụ, nếu kế hoạch 
phát triển thành phố thay đổi sẽ tạo ra một lượng lợi nhuận hoặc tổn thất lớn cho cá nhân các chủ 
sở hữu đất. Do vậy, những người chủ sở hữu có thể, với tư cách cá nhân hoặc lập thành một 
nhóm, tiến hành vận động hành lang nhằm làm tăng giá trị đất thông qua những khoản đầu tư tài 
chính về thuế vào cơ sở hạ tầng. Mặt khác, mối quan hệ giữa đầu tư công và giá trị tài sản cũng 
tạo động cơ để Chính phủ đánh thuế vào tài sản và do đó tạo điều kiện cho các nhà phát triển đóng 
góp vào các khoản đầu tư cho cơ sở hạ tầng. 

Những người có nhà riêng, cũng giống như các chủ sở hữu bất động sản khác, cũng nhận 
thấy những thay đổi về cơ sở hạ tầng sẽ không làm giảm giá các căn hộ của họ. Vì vậy, sự mở 
rộng từ từ ở những khu vực khác của cộng đồng với những khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, những 
khu cảnh quan xung quanh, công viên và sân chơi sẽ có thể nhận được sự ủng hộ từ phía các 
chính trị gia, những người đang tìm kiếm sự ủng hộ của các nhóm bỏ phiếu lớn. Các chủ đất nông 
nghiệp cũng đòi hỏi giá trị khu đất của họ phải được giữ nguyên và thậm chí nếu có thể thì tăng 
giá càng tốt. Tương tự như vậy, những người đi thuê đất cũng mong muốn thuê đất với giá thấp 
thông qua các khoản trợ cấp. Những khoản trợ cấp này đồng thời cũng sẽ duy trì giá cả của bất 
động sản với lợi thế dành cho các chủ sở hữu bất động sản. Những chi phí này sẽ được phân chia 
thông qua việc thu thuế. 

Những ví dụ trên đã giải thích lý do tại sao những nhóm có chung lợi ích ví dụ như các chủ 
sở hữu đất, những người đi thuê đất, những người có nhà riêng, những người chủ đất hay chủ 
rừng thường tham gia vào những vấn đề có liên quan đến khu đất hay ngôi nhà của họ. Thông qua 
các hoạt động của mình, họ có thể tránh được những tổn thất và trong điều kiện tốt nhất, thậm chí 
còn tạo ra sự đảm bảo cho sự gia tăng liên tục về giá trị cho khu đất của mình.  
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3. Lợi ích đối lập 

3.1. Hàng xóm láng giềng 

Khi ai đó xem xét mua một khu đất sẽ có rất nhiều khả năng để lựa chọn. Vị trí của khu đất bao 
gồm các khu phụ cận và các hộ gia đình liền kề có thể sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn này. Sau khi mua 
bán hoàn thành, vấn đề lại chuyển sang một hướng khác: chi phí cho việc chuyển đi có thể khá cao, 
các khoản đầu tư đã rót vào bất động sản, những công việc sửa sang được tiến hành không thể tách 
rời khỏi khu đất và người mua sắp tới trong một vài trường hợp sẽ không định giá nó; những thành 
viên gia đình có thể muốn định cư và sẽ không muốn chuyển đi. 

Nói cách khác, tính đặc trưng về địa điểm sẽ được áp dụng (xem Chương 9, Mục 2.3 và phần 
trao đổi về đặc trưng tối ưu trong Chương 11, Mục 3.2). Thêm vào đó, số lượng giới hạn các bên 
tham gia trong phạm vi khu vực lân cận gần nhất cũng đồng nghĩa với việc có rất ít lựa chọn chuyển 
đổi. Mỗi cá nhân và mọi người đều sẽ cố gắng để hướng người khác đi theo quan điểm mà tại đó 
phía đối thủ sẽ sẵn sàng rời bỏ khu đất của mình. Khi tất cả đã được ấn định thì không gian dành 
cho thương lượng là khá lớn. Do đó sẽ xuất hiện cách hành xử theo chiến lược bao gồm cả việc đe 
doạ và đưa ra những thông tin sai lệch. Trong trường hợp xấu nhất thì vụ việc sẽ tiếp tục tiến triển 
và những mối bất hoà sẽ tiếp tục kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Một phần đáng kể trong số các quyền về bất động sản liên quan đến những quy tắc để giải 
quyết những xung đột như dạng kể trên (so sánh với nguyên tắc luật chuẩn tắc thứ nhất, xem 
Chương 9, Mục 3.2). Nhìn chung, mọi người đều cần có một sự thận trọng thích hợp trước các hộ 
dân xung quanh khi sử dụng đất đai của mình. Những thiệt hại gây ra do những loại hình xâm 
phạm khác nhau cũng như nghĩa vụ làm giảm bớt thiệt hại nảy sinh bởi những xâm phạm như vậy 
xuất hiện trong hầu hết các vụ xét xử. Điều này hoàn toàn phù hợp với học thuyết kinh tế chỉ ra 
rằng luật pháp sẽ giúp giảm bớt chi phí giao dịch hoặc những sự thay thế và bổ sung cho các cuộc 
thương lượng không được diễn ra bởi một lượng nhỏ chuyển đổi có tính chất ngăn cấm. 

3.2. Những người không quen biết 

Đất đai không chỉ là mối quan tâm của các chủ sở hữu đất hay những hộ dân lân cận mà còn 
của các đối tượng khác như các khách lữ hành và khách du lịch. Sự khác nhau cơ bản giữa những 
người hàng xóm và khách du lịch là ở chỗ các khách du lịch thường không có mối quan hệ lâu dài 
với các chủ đất. Mặt khác, khoảng thời gian dành cho thương lượng cũng không kéo dài bởi 
những người khách du lịch có thể có những lựa chọn nhỏ lẻ khác. Tuy nhiên, do sự hạn chế của 
việc lựa chọn hướng đi nên chi phí cho việc thương lượng khá lớn. Thêm vào đó, chi phí dành cho 
việc tìm kiếm được chủ đất thích hợp cũng đóng vai trò quan trọng.  

Để tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta hãy giả định vào một thời điểm nào đó quyền chủ sở hữu 
không bị giới hạn xét trên phương diện không có bất kỳ loại hình xâm phạm đất nào mà không đi 
kèm với khoản bồi thường dành cho chủ sở hữu đất. Điều đó có nghĩa là không ai được quyền 
xâm phạm vào đất của người khác mà không liên lạc, thương lượng hay trả tiền cho chủ sở hữu 
đất. Chi phí của loại giao dịch này sẽ khiến cho các khách du lịch càng không thể hoặc có thể tiếp 
tục chuyến hành trình của mình. Do đó, giao thông và du lịch sẽ bị hạn chế trong những khu vực 
bao quanh nơi chủ đất tình nguyện cho phép người khác sử dụng đất của họ. 
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Vậy làm cách nào để lợi ích của các khách du lịch được coi trọng hơn? Một giải pháp khả thi 
là mua đất dành cho diện tích công viên, các khu bảo tồn thiên nhiên và xây dựng đường sá đi 
kèm với tiền thuế. Việc sử dụng đất dành cho mục đích xây dựng đường sá công cộng như trên 
thực chất là một dạng của quá trình tập thể hoá. Tiến trình này có thể được thúc đẩy với lập luận 
cho rằng việc trao đổi tự do sẽ không thực hiện được do có chi phí giao dịch, xem Chương 7, Mục 
7. Trong một thế giới đang trên đà tăng tốc, các bên có liên quan sẽ không thể tiến hành thương 
lượng với tất cả những chủ sở hữu bất động sản tiềm năng mà họ gặp trên thị trường. Quá trình 
tập thể hoá cũng có thể áp dụng trong thời kỳ trước với trường hợp những người đi bộ và những 
chiếc xe bò. Từ thời xa xưa đã xuất hiện những con đường mòn và đường lớn mà tất cả mọi người 
đều có thể sử dụng. 

Để tránh tình trạng lộn xộn xảy ra trên những con đường, luật giao thông đã được ban hành. 
Cần lưu ý là ở đây đang tồn tại một quan điểm về chi phí giao dịch đối với bất động sản nói chung 
và với một nền kinh tế có kế hoạch: chẳng hạn những người sử dụng con đường sẽ không có thời 
gian để thương lượng với những người khác liệu họ nên tránh sang bên trái hay bên phải. Điều này 
sẽ cung cấp cơ sở hợp lý cho việc đề xuất những luật lệ giao thông cố định một cách tập trung. (So 
sánh với nội dung trình bày về tài sản chung trong Chương 4, Mục 3). 

Quyền tập thể được xâm nhập vào khu đất của người khác sẽ được thúc đẩy bằng các lập 
luận về chi phí giao dịch, tức là nếu mọi người bắt buộc phải thương lượng với các chủ đất về 
việc đi qua khu đất riêng của họ, nhưng không được tản bộ hay tự do thưởng thức khung cảnh 
thiên nhiên tại khu đất đó ngay cả trong trường hợp chủ sở hữu đất và cuộc sống hoang dã ở đó 
không bị quấy rầy. Ở Thuỵ Điển, với diện tích rừng núi bạt ngàn, quốc gia này đã ban hành một 
quyền gọi là "quyền của tất cả mọi người" cho phép mọi người được quyền xâm nhập, đốt lửa (có 
giới hạn), cắm trại (trong một đêm) và hái hoa quả hay nấm. Nếu chủ đất không cho phép thì cũng 
chẳng còn gì sự thú vị và đa phần những loại rau quả hoang dại sẽ bị thối rữa trong rừng. 

"Quyền của tất cả mọi người" được người dân Thuỵ Điển đánh giá rất cao vì mọi người đều 
có quyền tham gia mà không gây ra bất cứ sự phức tạp nào. Có những xung đột xảy ra với cả các 
chủ sở hữu đất và với cả những lợi ích môi trường khác nhau. Một vấn đề tranh cãi liên quan đến 
việc sử dụng miễn phí các xe trượt tuyết, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống hoang dã ở 
vùng núi. Một vấn đề đáng quan tâm khác liên quan đến việc sử dụng mang tính thương mại hoá 
"quyền của tất cả mọi người" trong ngành công nghiệp du lịch. Các cuộc đi bộ đường dài, lái ca-nô 
hay việc thu lượm hoa trái đôi khi lại được tổ chức mang tính thương mại rất lớn mà không hề đền 
bù cho những chủ đất phải chịu thiệt hại. 

Trong những trường hợp như vậy, quyền được đền bù cá nhân như PPP có thể được áp dụng. 
Theo định lý Coase, việc áp dụng VPP có thể mang lại tính hiệu quả cao trong việc sử dụng đất. 
Tuy nhiên lại tồn tại tính không đối xứng nếu xét trên quan điểm PPP: người chủ đất không thể 
biết hết những người lạ muốn dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi trên mảnh đất của mình và việc 
bảo vệ biên giới xung quanh khu đất sẽ rất tốn kém. Vì vậy, chi phí giao dịch có thể được giảm 
bớt và giá trị của tài nguyên nhiên nhiên lại tăng thêm nếu những người lạ đến vì mục đích thương 
mại và gây thêm ô nhiễm sẽ phải trả tiền cho việc sử dụng khu đất. 
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4. Phân vùng 

4.1. Bỏ phiếu bằng chân 

Ở trên, chúng ta đã sử dụng những con đường làm ví dụ cho quá trình tập thể hoá các mảnh đất 
để giúp cho việc xâm nhập vào những mảnh đất này trở nên thuận tiện hơn với chi phí giao dịch 
thấp hơn. Một con đường là một phần diện tích hay là một vùng dành cho giao thông và sẽ có nhiều 
kiểu vùng khác nhau có thể được phát triển khi chi phí giao dịch ở mức cao. Bởi vậy, việc phân 
vùng chính là một dạng của việc xâm phạm vào quyền của chủ sở hữu đất. 

Ví dụ, giả sử rằng người ta cho phép hút thuốc trên tàu mặc dù một lượng lớn hành khách là 
những người không hút thuốc. Trong một thế giới không tồn tại chi phí giao dịch như ở định lý 
Coase thì những người không hút thuốc sẽ sẵn sàng trả tiền cho những người hút thuốc để họ 
giảm việc hút thuốc. Tuy nhiên, do những vấn đề nảy sinh trong quá trình thương lượng nên việc 
thương lượng sẽ không được hoàn tất trước khi tất cả những hành khách đến ga cuối cùng. Vì vậy, 
sự thúc ép này cũng sẽ thúc đẩy việc chia các khoang tàu hoả thành các khoang được hút thuốc và 
không hút thuốc. Lẽ dĩ nhiên, lợi ích hiển nhiên của việc này là loại bỏ sự quấy rầy đối với những 
hành khách không hút thuốc lá. Tuy nhiên, chi phí tiềm năng nảy sinh liên quan đến sự lựa chọn 
địa điểm và việc di chuyển tới các khoang. Một vấn đề nảy sinh khác liên quan đến việc phân phối 
số lượng ghế ngồi dành cho những người hút thuốc và không hút thuốc trong trường hợp một 
khoang đã đầy hành khách. Nói cách khác, sẽ tồn tại vấn đề về phân vùng khu vực tối ưu nơi mà 
lợi ích của một khu vực sẽ phải được so sánh với chi phí của nó. 

HỘP 12.1. THƯƠNG LƯỢNG VỚI NHỮNG NGƯỜI TẮM TRẦN 

Chúng ta hãy hình dung rằng có hai nhóm tắm biển. Một nhóm thích tắm trần, trong khi 
những người khác lại muốn mặc đồ bơi đi tắm. Nhóm những người mặc đồ bơi bị nhóm 
những người tắm trần quấy rầy và ngược lại. Nếu tất cả những người đi tắm trên bãi biển 
đều có thể giải quyết được vấn đề trên thông qua thương lượng và đền bù thì điều đầu 
tiên họ cần phải biết là luật pháp có cho phép được tắm trần hay không. Nếu không họ sẽ 
không thể biết bên nào nên trả tiền cho bên nào. Giả sử rằng luật pháp cấm tắm trần thì 
trong trường hợp này, những người tắm trần sẽ phải đền bù cho những người khác để 
có thể được phép tắm trần. Hiển nhiên là những dạng thương lượng như trên có thể sẽ 
không bao giờ giải quyết được và nếu có thể giải quyết được thì chúng sẽ không hoàn 
toàn mang lại sự thoả mãn cho cả hai bên.  

Nếu nhóm những người mặc đồ tắm được phép quyết định thì vấn đề cấm tắm trần lại 
nổi lên và bất lợi sẽ thuộc về những người tắm trần. Nếu những người tắm trần được 
phép quyết định có nghĩa là kết cục bất lợi sẽ thuộc về những người mặc đồ tắm. Một lần 
nữa lại xuất hiện giải pháp cho tình trạng khó xử này, đó là sẽ chia bãi biển làm hai khu 
vực, một khu vực dành cho những người thích tắm trần và một khu vực dành cho những 
người thích mặc đồ bơi đi tắm. Do đó, cả hai bên đều có thể có những lựa chọn của 
mình. Lợi thế của giải pháp này là sẽ không có bất cứ một hoàn cảnh không mong muốn 
nào xảy ra. 

Tương tự như vậy, nếu một công ty muốn xây dựng nhà máy và trước khi bắt đầu công trình, 
họ phải thương lượng và đền bù cho tất cả các bên chịu ảnh hưởng thì việc xây dựng và sản xuất 
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có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Thêm vào đó, nếu có một nguồn đầu tư thì có thể nảy sinh xung 
đột giữa những người mới đến như những nội dung sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo. Vì 
vậy, cần phải đưa ra quyết định chỉ rõ một khu vực nào đó sẽ làm khu công nghiệp, khu dân cư 
hay khu công viên. Một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển của thành phố sẽ liên quan đến 
những kiểu phân vùng như vậy. 

Nhìn chung, việc phân vùng chính là một cơ chế phân phối tốt hơn trong trường hợp 
những giao dịch không mất chi phí không tồn tại. Lợi ích thu được ở đây là loại trừ tối đa 
những can thiệp mang tính tiêu cực. Để tránh thiệt hại, các bên sẽ lựa chọn cho mình khu vực 
ưa thích hơn bằng việc "bỏ phiếu bằng chân". Việc tự do lựa chọn khu vực sẽ đảm bảo một sự 
tự do nhất định cho các cá nhân. Tuy nhiên, vấn đề về phân định vẫn tồn tại trong việc định vị 
những khu vực tối ưu. Nói cách khác, vấn đề cốt yếu là phải xác định xem phần diện tích nào 
là dành cho công viên, cho khu dân cư và cho khu công nghiệp nặng có tính đến cả sự gia 
tăng các ngành công nghiệp nặng, khả năng giao thông, nguy cơ tiềm tàng về những suy thoái 
nghiêm trọng về môi trường, v.v… 

Lợi ích của việc phân vùng một phần là do kinh tế học chuyên môn hoá (xem Chương 8, 
Mục 4). Bằng việc phân chia khu vực, chúng ta có thể đảm bảo những hoạt động chuyên sâu được 
tiến hành trên quy mô lớn mà không gây ảnh hưởng tới những người khác. Vì vậy, việc phân vùng 
đóng vai trò quan trọng nhất trong việc bảo vệ loài người cũng như bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, 
vẫn tồn tại những vấn đề về ngoại ứng chẳng hạn như khói từ các khu công nghiệp hay tiếng ồn 
giao thông hoặc những khu vực tạo ra chất thải, v.v... Việc phân vùng nảy sinh vấn đề là sự phát 
triển dân số hay công nghiệp cũng như là việc thải chất độc đã không dự đoán được trước trong 
quá khứ. Chẳng hạn như các nhà máy năng lượng hạt nhân như chúng ta thường thấy không nên 
đặt ở những khu dân cư đông đúc. Vì vậy, để đem lại một môi trường tốt hơn thì quá trình phân 
vùng phải được tiến hành hết sức cẩn thận. Ngày nay, mọi người đều nhận thấy rằng chúng ta 
không nên sử dụng năng lượng hạt nhân. Những vấn đề này không chỉ là vấn nạn trong những 
năm 1960, khi các ngành công nghiệp và các chính trị gia mong muốn có một sự phát triển vượt 
bậc về một nguồn năng lượng mới không cạn kiệt. 

Cho đến nay, chúng ta đã chỉ ra những lợi ích của việc phân vùng với việc giả định hoàn toàn 
rằng các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ quyết định khu vực nào là tối ưu nhất dựa trên lợi ích cộng 
đồng. Tuy nhiên, trên thực tế thì hoàn toàn khác. Bởi việc xác định vùng (ví dụ như diện tích dành 
cho nông nghiệp hay công nghiệp) có thể sẽ gây ra những khoản chi phí hay đem lại những lợi ích 
lớn cho chủ sở hữu đất. Vì vậy, sẽ diễn ra những hoạt động vận động hành lang rất đáng lo ngại. 
Các tài liệu cũng đã đưa ra những bằng chứng cho thấy các bảng phân vùng đã bị chiếm đoạt vì 
những lợi ích đặc biệt. Trên thực tế, phần lớn những nội dung bản thảo về các quy tắc trong công 
nghiệp như trong Chương 11, Mục 3-4 cũng có thể áp dụng vào việc phân vùng địa lý. 

4.2. Làm sạch đất 

Một trong những vấn đề gây tranh cãi trong luật pháp về môi trường ngày nay có lẽ là việc 
làm sạch đất. Ở hầu hết các quốc gia châu Âu, quyết định làm sạch đất (với vấn đề nảy sinh tiếp 
theo về trách nhiệm pháp lý phải trả cho chi phí làm sạch) do các quan chức Nhà nước ban hành. 
Ở một vài quốc gia, ví dụ như Hà Lan, các khu vực gây ô nhiễm đã được xác định ngay từ nửa 
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cuối những năm 1970 và những hoạt động làm sạch trên quy mô rộng cũng đã diễn ra hay đang 
trong quá trình thực hiện. Ở các quốc gia khác, ví dụ như Bỉ, các khu vực gây ô nhiễm mới chỉ 
được phát hiện gần đây và những quyết định quan trọng liên quan đến việc làm sạch đất cũng 
đang được đưa ra.  

Điều này đã làm nảy sinh hàng loạt vấn đề rất đáng lưu tâm. Vấn đề đầu tiên là lợi ích và chi 
phí của việc làm sạch đất là gì. Nhiều cuộc điều tra đã chỉ ra rằng việc phục hồi những khu đất bị 
ô nhiễm tốn chi phí rất lớn. Mặt khác, lợi ích mà việc này đem lại không phải lúc nào cũng dễ 
dàng ước lượng được. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng đất nên được "làm sạch" hay 
phục hồi trở về tình trạng ban đầu trước khi xuất hiện ô nhiễm. Yêu cầu mang tính đạo đức của lý 
lẽ này là hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, lại một lần nữa tình trạng không cân bằng giữa chi phí và 
lợi nhuận đã gây ra tổn thất đối với những nguồn tài nguyên có thể cạn kiệt. Các địa phương khác 
nhau về mặt địa lý, v.v… và lợi ích của nhu cầu phân vùng cần phải được xem xét. Tất cả đất đai 
không thể giữ mãi trong một khu vực mà không hề khai phá và chắc chắn là sẽ tốn chi phí lớn để 
làm sạch tất cả đất đai. Trên thực tế, chi phí bỏ ra còn lớn hơn cả lợi ích thu được bao gồm cả 
những ảnh hưởng về mặt môi trường và con người. Vấn đề nảy sinh về việc liệu một khu vực nào 
đó có nên được làm sạch hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân tương lai phát triển của khu 
vực đó. Chẳng hạn như tương lai của một khu vực là dành cho phát triển công nghiệp và không 
bao gồm những nguy cơ ảnh hưởng bên ngoài đến sức khoẻ thì không có lý nào chúng ta cứ 
khăng khăng phải tốn tiền để làm sạch khu đất ô nhiễm đó. 

Đương nhiên, lợi ích của việc làm sạch khu đất còn phụ thuộc vào những ngoại ứng tiêu cực 
từ việc rò rỉ chất độc hay thiệt hại gây ra cho những người dân sống xung quanh. Điều này có thể 
xảy ra do những sự thờ ơ trong quá khứ hoặc do những tác động không thể dự đoán trước được. 
Nếu một khu vực nào đó được dùng làm khu trồng rau trong tương lai gần thì nguy cơ tiềm tàng 
ảnh hưởng về sức khoẻ gây ra bởi, chẳng hạn như thuốc trừ sâu, có thể lớn hơn rất nhiều so với 
chi phí biên của việc làm sạch khu đất. Một nhà kinh tế học cũng sẽ lập luận rằng khả năng thay 
thế tất yếu khác là sau này không được sử dụng khu vực đặc biệt dành cho việc trồng rau nữa. 

Vì vậy, chúng ta cần phải tính đến tương lai phát triển của một khu vực nào đó khi quyết 
định có nên làm sạch khu đất đó hay không. Do đó, điều đáng lưu ý là cần phải kiểm tra các loại 
tiêu chuẩn mà các quan chức quản lý Nhà nước dựa vào đó để đưa ra quyết định làm sạch đất. 
Chẳng hạn như việc liệu một quan chức Nhà nước có quyền quyết định một khu vực bị ô nhiễm 
nào đó có thể chỉ được sử dụng cho mục đích công nghiệp trong tương lai mà không phải cho việc 
trồng rau? Một vấn đề khác là liệu một cán bộ Nhà nước có thể yêu cầu dọn sạch hoàn toàn một 
khu đất nào đó chỉ đơn thuần vì lý do đạo đức hay sinh thái bất kể là tương lai phát triển của khu 
đất đó như thế nào. 

Cũng đáng lưu tâm không kém là nhu cầu cân bằng dường như đã được chấp thuận trong 
pháp luật gần đây liên quan đến việc làm sạch đất. Ví dụ như ở Hà Lan, "bộ tiêu chuẩn đa chức 
năng" cổ điển đã không còn được sử dụng và ở Flanders, một nghị định mới về làm sạch đất đã 
cung cấp nền tảng cơ bản cho việc đền bù cho những chủ đất bị ô nhiễm có thiện ý, tức là những 
người không quan tâm đến việc khu đất của họ bị ô nhiễm.1 Điểm tiếp theo liên quan đến trách 
nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại không cố ý. Ở đây, chúng ta bị cuốn vào những vấn đề pháp 
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lý được điều chỉnh, ở một vài khía cạnh nào đó, trong thảo luận về học thuyết sử dụng trước trong 
mục tiếp theo. Phần IV sẽ đề cập về những vấn đề liên quan đến những thiếu sót hay chặt chẽ 
trong trách nhiệm pháp lý và những vấn đề có liên quan khác. 

5. Luật quấy rầy 

5.1. Học thuyết sử dụng trước 

Giả sử rằng có một trang trại nằm ở một khu vực biệt lâp. Sau đó, trang trại này phải đương 
đầu với những người dân sống xung quanh đến sau và yêu cầu trang trại bồi thường vì họ bị phiền 
toái. Theo học thuyết sử dụng trước thì trong trường hợp này, những người chịu thiệt hại sẽ không 
được nhận bất cứ khoản đền bù nào. Nếu những người chịu thiệt hại muốn giảm thiểu sự phiền 
toái thì thay vào đó anh ta/cô ta sẽ phải trả tiền cho người chủ trang trại. Vì vậy, học thuyết sử 
dụng trước lúc này cũng tương đương với nguyên tắc VPP. 

Vấn đề về việc liệu học thuyết này có hiệu quả hay không đã được thảo luận rộng rãi trong 
các văn bản luật và trong các tài liệu kinh tế học. Học thuyết sử dụng trước, hay VPP, đã tạo ra 
động lực cho việc người dân không chuyển tới những khu vực mà tại đó những hoạt động gây 
thiệt hại vẫn được tiến hành hay có thể dự đoán trước. Điều mà mọi người dễ dàng nhận thấy ở 
học thuyết này là người đến đầu tiên có quyền tiến hành công việc của mình mà không phải đền 
bù cho những người mới đến và những người mới đến cũng biết rằng họ có thể sẽ phải đền bù cho 
người đến đầu tiên nếu như những hoạt động của người đến đầu tiên bị thu hẹp lại. Vì vậy, khi lựa 
chọn một khu vực nào đó, người mới đến phải có một động cơ về mặt kinh tế để xem xét liệu rằng 
chi phí để thay đổi các hoạt động của người đến đầu tiên có mang tính khả thi về mặt kinh tế hay 
không. Nếu chi phí của việc chuyển đến ở khu vực này bao gồm cả chi phí dự kiến về đền bù cho 
người đến đầu tiên lớn hơn lợi ích mang lại thì điều có lợi cho cả các cá nhân lẫn cộng đồng là họ 
nên chuyển tới một khu vực khác. 

Cần lưu ý rằng khả năng dự đoán trước được tương lai là rất quan trọng đối với việc lựa chọn 
sử dụng VPP hay PPP. Lợi thế so sánh của VPP như đã chỉ ra ở trên là ở chỗ giả sử rằng người 
đến đầu tiên đã định cư và bị giới hạn khả năng dự đoán trước về việc ai sẽ là những người đến 
tiếp theo và những hoạt động của họ sẽ gây ra thiệt hại như thế nào. Tuy nhiên, trong một vài 
trường hợp, người đến đầu tiên có thể dự đoán trước được hướng tiến triển này và do đó, xét trên 
quan điểm hiệu quả về mặt xã hội thì họ phải có những đề phòng (cũng như người mới đến). PPP 
có thể tạo ra khích lệ về mặt kinh tế đối với người đến đầu tiên trong việc lựa chọn vị trí và ngăn 
chặn thiệt hại đối với những người đến sau. Mặt khác, bởi người gây ô nhiễm sẽ phải trả chi phí 
nên những người đến sau sẽ không có động cơ để lựa chọn khu đất của mình và có sự đề phòng 
theo cách tối ưu. Vì vậy, việc lựa chọn áp dụng VPP hay PPP còn phụ thuộc vào khả năng tương 
đối của các bên đối với việc tránh được những thiệt hại thông qua việc lựa chọn vị trí và phòng 
ngừa. Sự phức tạp xảy ra trong những tình huống thực tế là ở chỗ những hoạt động quấy rối trong 
một láng giềng thường phát triển đồng thời. 

Điểm bắt đầu thông thường của một vụ kiện là việc bên nguyên đơn đòi bồi thường vì phải 
chịu thiệt hại. Câu hỏi đầu tiên trong phân tích kinh tế là liệu những thiệt hại gây ra cho người 
mới đến có thể được ngăn chặn hoặc giảm thiểu bằng các biện pháp do người đến đầu tiên thực 
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hiện hay không? Thêm vào đó, liệu người mới đến có thể ngăn chặn những thiệt hại bằng việc 
định cư ở một nơi nào khác hoặc tiến hành các biện pháp phòng ngừa một khi họ đã định cư ở khu 
đất đó? Nếu tình huống này xảy ra và chi phí giao dịch bằng 0 thì định lý Coase cũng đã chỉ ra 
rằng một khu vực hiệu quả và các biện pháp phòng ngừa sẽ được tiến hành bất chấp các quy định 
trong pháp luật. Tuy nhiên, như đã chỉ ra ở trên, chi phí giao dịch đóng vai trò quan trọng. Hơn 
nữa, các bên xảy ra xung đột không hiểu biết lẫn nhau từ trước khi việc lựa chọn vị trí được diễn 
ra. Câu hỏi về mặt kinh tế nảy sinh, đó là những phòng ngừa hiệu quả và những khả năng định vị 
của các bên là gì và liệu một hệ thống pháp lý có thể có những sự hỗ trợ để mang lại kết quả có 
tính hiệu quả hay không? Đặc biệt trong trường hợp pháp luật, những vấn đề nảy sinh nêu trên 
thông thường có thể được giải quyết theo những kết quả dự báo, nghĩa là khi các bên đã chuyển 
đến ở cạnh nhau và thiệt hại cũng đã xảy ra. Do vậy, một câu hỏi liên quan là liệu những biện 
pháp phòng ngừa bổ sung có thể giảm thiểu được ô nhiễm theo chiều hướng có lợi hay không? 

Một vấn đề nảy sinh là liệu chi phí của việc gây phiền toái có được tính đến trong giá cả của, 
ví dụ như bất động sản, trong trường hợp có tiến hành đền bù và do đó ngoại ứng sẽ được nhìn 
nhận. Giả sử một nhà ga xe lửa được xây dựng và những khu đất bao quanh đã được bán với giá 
tương đối thấp vì ảnh hưởng từ tiếng ồn của tàu hoả. Trong trường hợp này, mức giá thấp cũng 
được coi như một khoản đền bù cho việc gây tiếng ồn của ga tàu hoả trong tương lai. Do đó, nó sẽ 
ngăn chặn những đòi hỏi đền bù phát sinh tiếp theo của các chủ đất với ga tàu hoả. Nó không chỉ 
đúng với những người đã mua được đất với giá thấp mà còn đúng với cả những người mua sau 
này, những người cũng sẽ trở thành chủ của những khu đất có vị trí như vậy. Do vậy, các chủ đất 
mới này cần được thông báo về việc khu đất của họ sẽ liền kề với ga tàu hoả (điều họ hoàn toàn 
dễ dàng nhận thấy) và họ cũng cần tự nhận thức rằng khoản đền bù mà nhà ga tàu hoả phải trả cho 
họ vì gây tiếng ồn đã được bao hàm trong mức giá thấp họ trả cho khu đất. 

Điều này lý giải tại sao khả năng dự đoán trước những ảnh hưởng gây phiền toái là một tiêu 
chuẩn hết sức quan trọng trong hầu hết các vụ việc. Một chủ đất hàng xóm sẽ có nhiều khả năng 
được đền bù hơn nếu, chẳng hạn, hoạt động gây hại (điều mà ban đầu không hề gây hại) ngày 
càng xuất hiện nhiều hơn theo cách thức không hề dự đoán trước được. Tuy nhiên, nếu "người 
chủ đất ngạc nhiên" được đền bù cho những thiệt hại do việc mở rộng bất ngờ và không dự đoán 
trước của một công ty gây ra thì khoản đền bù này cũng đồng nghĩa với việc người chủ đất hoặc 
người mới mua bất động sản sẽ không được nhận thêm bất kỳ khoản đền bù nào nữa. Khoản đền 
bù đó là đầy đủ và cuối cùng ám chỉ rằng những sụt giảm trong giá trị đất đai do ảnh hưởng phiền 
toái gây ra đã được đền bù. Điều này có nghĩa là các nạn nhân chịu thiệt hại sẽ được đền bù dựa 
trên sự sụt giảm thực tế của giá trị đất đai do ảnh hưởng từ việc mở rộng một nguồn gây ô nhiễm 
đặc biệt. Bởi vậy, một thương gia mới đầy tiềm năng sẽ mua khu đất với giá tương đối thấp bởi 
ảnh hưởng gây phiền toái, nhưng thương gia này sẽ không thể đòi hỏi một khoản đền bù nữa từ 
phía nhà máy do nhà máy đã phải trả tiền đền bù cho người chủ trước của khu đất. 

Tình huống nan giải hơn xảy ra khi việc sử dụng đối lập quyền sở hữu không thể giải quyết 
được thông qua việc chi trả tiền đền bù cho ảnh hưởng gây hại bất hợp lý. Trong một vài trường 
hợp, có thể gây ra hậu quả đến mức độ nó không thể được giải quyết thông qua việc bố trí lại vị trí 
khu đất của một trong hai bên có liên quan. Điển hình là giải pháp này có thể đạt được nếu lượng 
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thiệt hại gây ra lớn hơn rất nhiều so với chi phí di dời thấp nhất. Bởi vậy nếu như việc di dời là 
một giải pháp có hiệu quả thì điều cần thiết là phải xác định được chi phí di dời của bên nào lớn 
hơn trong mối quan hệ với tầm quan trọng của ảnh hưởng bên ngoài gây ra. Ví dụ, nếu có thể xác 
định được rằng chi phí di dời một nhà máy đang hoạt động sẽ thấp hơn nhiều so với chi phí xây 
dựng lại của các hộ gia đình xung quanh khi nhà máy này gây ra thiệt hại thì việc di dời nhà máy 
sẽ vẫn là một giải pháp hiệu quả. 

Lẽ dĩ nhiên việc xác định ai là người đến trước không đóng vai trò lớn trong việc trả lời 
câu hỏi ai sẽ là người phải di dời trong khi việc xác định ai là người sẽ phải chi trả chi phí di 
dời hoàn toàn thực hiện được. Nếu những hộ dân cư sát nhà máy phải chịu phiền toái trong 
trường hợp thiệt hại có thể dự đoán trước thì họ vẫn có thể yêu cầu nhà máy phải di dời (do 
chí phí di dời nhà máy thấp hơn) và những người dân phải chịu phiền toái có thể sẽ phải chi 
trả (một phần) chi phí di dời nhà máy. Yếu tố sau hiển nhiên đóng vai trò quan trọng nhằm 
đem lại cho những người dân nguồn khích lệ kịp thời để có những lựa chọn sáng suốt trong 
những quyết định về đất đai của họ. Nếu những người dân này do có thể dự đoán được sẽ 
sống ở cạnh nhà máy thì sau này họ có thể đòi hỏi quyết liệt rằng nhà máy sẽ phải tự di dời 
địa điểm với chi phí của chính nhà máy phải bỏ ra. 

5.2. Vụ việc những ngành nghề của Spur đối đầu với Del E. Webb 

Một vụ việc xảy ra ở Mỹ đôi khi hay được trích dẫn tới là vụ Những ngành nghề của Spur 
đối đầu với Del E. Webb.2 Vụ việc xảy ra vào những năm 1950 tại hạt Maricopa, bang Arizona, 
cách phía Tây Phoenix 15 dặm. Một chủ trang trại tên là Spur sở hữu một khu đất phù hợp cho 
việc chăn thả gia súc và trên thực tế, ông cũng đang tiến hành công việc này trên mảnh đất của 
mình. Del Webb, một nhà phát triển dự án đã mua 20.000 mẫu diện tích đất nông nghiệp với dự 
tính sẽ xây dựng một hệ thống các khu căn hộ với tên gọi Sun City. Khu căn hộ đầu tiên được xây 
dựng cách phần đất chăn thả gia súc của Spur 2,5 dặm về phía nam, nhưng cuối cùng có tới 500 
căn hộ được xây dựng và dự án Sun City được mở rộng. Vào năm 1967, dự án của Del Webb chỉ 
còn cách khu đồng cỏ của Spur 500 feet (152,4m). Tuy nhiên, sau đó, Del Webb nhận ra rằng ông 
không thể bán được diện tích đất đó cho các hộ dân vào ở bởi những hoạt động nông nghiệp của 
Spur. Bởi vậy, Del Webb đã kiện Spur vì những thiệt hại phải gánh chịu do mùi hôi khó chịu và 
ruồi nhặng phát sinh từ phía trang trại của Spur. Tại thời điểm đó, Spur có khoảng 20.000 đến 
30.000 con gia súc và thải ra hơn 1 triệu tấn phân ướt mỗi ngày. Bản thân những người dân sinh 
sống tại Sun City không có ý định kiện Spur ra toà ngoại trừ người phát triển dự án Del Webb.  

Vụ kiện được đưa lên toà án tối cao bang Arizona và toà án đã áp dụng một điều luật được 
gọi là "thiệt hại công cộng" do hoạt động trên trang trại của Spur đã gây hại cho rất nhiều dân 
cư. Trong những vụ việc như thế này, lệnh của Toà yêu cầu dừng ngay những hoạt động gây hại 
dường như sẽ xác đáng hơn việc chỉ đơn thuần yêu cầu bồi thường. Sau đó, toà án sẽ xem xét 
học thuyết “gây thiệt hại” hay nói cách khác là học thuyết “sử dụng trước”. Học thuyết này sẽ 
tạo ra một sự biện hộ có hiệu lực nếu chỉ có mỗi nhà phát triển dự án Del Webb là bên chịu thiệt 
hại. Tuy nhiên, số gia súc tại trang trại của Spur đã gây ảnh hưởng cho rất nhiều người (điều 
này đã được đưa ra trong viễn cảnh có thể dự đoán trước). Mặt khác, Spur cũng không hành 
động trái pháp luật bởi ông cũng không thể biết trước được rằng tại hạt Maricopa sẽ có một 
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thành phố dân cư thực sự được xây dựng ngay sát khu trang trại gia súc của mình. Tuy nhiên, vì 
lợi ích của số đông dân cư chịu thiệt hại, Toà án đã quyết định Spur phải di dời các hoạt động 
chăn thả gia súc của mình. Toà phán quyết: "Spur bắt buộc phải rời đi không phải vì ông đã làm 
gì sai trên mảnh đất của mình mà do sự quan tâm chính đáng và hợp pháp của Toà án tới quyền 
và lợi ích của cộng đồng". 

Tuy nhiên, nhà phát triển dự án Webb rõ ràng chính là nguyên nhân khiến cho Spur phải có 
trách nhiệm chuyển đi nơi khác mà trên thực tế Spur đã bắt đầu công việc trên mảnh đất nông 
nghiệp của mình. Trên thực tế, Del Webb hoàn toàn có thể dự đoán được tương lai của các hộ dân 
cư xung quanh đó sẽ bị ảnh hưởng bởi số gia súc của Spur. Bởi vậy, Toà quyết định Del Webb 
phải trả lại cho Spur chi phí di dời: "làm cho người dân chịu thiệt hại do những tổn hại có thể dự 
đoán trước được từ phía Spur, Webb phải trả cho Spur một khoản tiền hợp lý để Spur di dời hoặc 
đóng cửa trang trại của mình". 

Xem xét các quyết định của toà án theo quan điểm kinh tế, chúng ta có thể khẳng định rằng, 
chủ trang trại gia súc Spur không thể dự đoán trước được rằng sẽ có một nhà phát triển dự án Del 
Webb xuất hiện ở khu vực của ông. Thêm vào đó, học thuyết “gây thiệt hại” cũng biện hộ rằng lời 
khẩn cầu của Spur đã bị chối từ và ông bắt buộc phải di dời do chi phí di dời của ông thấp hơn chi 
phí di dời của 500 hộ gia đình ở khu Sun City. Điều này thực sự có ý nghĩa khi xét trên quan điểm 
kinh tế. 

HỘP 12.2. BOOMER ĐỐI ĐẦU VỚI LIÊN HIỆP CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG 
ATLANTIC 

Ở Mỹ có một vụ kiện có tên Boomer đối đầu với Liên hiệp các công ty sản xuất xi măng 
Atlantic.1 Trong vụ kiện này, Boomer và các hộ gia đình khác đứng vai trò nguyên đơn 
chống lại bị đơn là công ty sản xuất xi măng (Atlantic) đã gây ô nhiễm cho các hộ gia 
đình. Điểm đặc biệt hơn là sau khi bàn bạc, Toà án đã đặt ra câu hỏi biện pháp giải quyết 
nào sẽ thích hợp nhất để phản ứng lại với những thiệt hại mà công ty Atlantic gây ra cho 
Boomer và những hộ dân bên cạnh. Đa số quyết định nghiêng về phe Boomer cho rằng 
bên nguyên đơn phải được nhận đền bù. Những lập luận phản đối lại việc buộc Liên hiệp 
công ty sản xuất xi măng Atlantic thì chỉ ra rằng họ đã đầu tư tới 45 triệu USD vào công 
ty và có tới 300 lao động đang làm việc tại đây. Nó ám chỉ rằng nếu xét trên phương diện 
kinh tế thì chi phí để công ty di dời sẽ lớn hơn nhiều so với số tiền đền bù cho những 
người dân chịu thiệt hại. Ngoài ra, Toà án cũng áp dụng hai điều luật: trước tiên, những 
thiệt hại vĩnh viễn (hay cuối cùng) sẽ được đền bù và công ty Atlantic sẽ có quyền xả thải 
lâu dài trong tương lai. Công ty Atlantic cũng sẽ đòi hỏi có quyền này để đối đầu lại với 
những hộ dân có đất liền kề với công ty. Theo quan điểm đối lập, thẩm phán Jasen lập 
luận chống lại những thiệt hại vĩnh viễn và ông cho rằng phán quyết như vậy cũng chẳng 
khác gì việc cấp phép cho những hành động "sai phạm tiếp diễn". Thêm vào đó, thẩm 
phán Jasen cũng chỉ ra rằng việc chi trả cho những thiệt hại vĩnh viễn sau này sẽ là động 
cơ thúc đẩy công ty chuyển sang hướng giảm bớt thiệt hại bằng việc đầu tư áp dụng 
những biện pháp phòng ngừa bổ sung. Tuy nhiên, thực tế lại chỉ ra rằng không có bất kỳ 
biện pháp phòng ngừa bổ sung nào có thể giảm bớt thiệt hại. Nếu ai đó sử dụng các 
phân tích kinh tế họ có thể liên hệ vụ việc này với Cooter và Ulen (2000). Vụ việc đã chỉ 
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ra rằng khía cạnh đáng chú ý của việc chi trả cho các thiệt hại là ở chỗ việc sử dụng có 
tính xung đột các quyền về tài sản đã được dàn xếp như một biện pháp cuối cùng. Kết 
quả của việc chi trả này là người ta đã nhận thức được những ảnh hưởng từ bên ngoài. 
Tuy nhiên, Wittman (1980) lại đưa ra những chỉ trích đáng kể. Ông cho rằng vấn đề sử 
dụng trước đã không hề được xem xét trong vụ việc kể trên mặc dù trên thực tế các hộ gia 
đình là những người đến trước và các hoạt động gây hại, trong trường hợp này là của 
công ty xi măng, lại diễn ra sau. Ông cũng chỉ ra rằng, những phân tích kinh tế mà Toà án 
thực hiện có nhiều thiếu sót. Toà án đã lập luận hùng hồn rằng số lượng 300 công nhân 
đang làm việc và khoản đầu tư 45 triệu USD vào công ty đã khiến cho chi phí di dời của 
công ty xi măng lớn hơn rất nhiều so với chi phí di dời của các hộ gia đình. Điều này sẽ 
đúng trong tình huống được thực hiện sau đó. Phán quyết của Toà đã đưa ra dấu hiệu 
thiếu chính xác về tương lai của công ty trong khi điều này sẽ đưa ra quyết định tương tự 
với viễn cảnh đã được xác định trước. Phán quyết trong vụ Boomer chính là dấu hiệu chỉ ra 
rằng một khi công ty đã đầu tư một khoản tiền lớn và thuê nhân công thì việc di dời không 
còn cần thiết và khoản tiền chi trả cho những thiệt hại vĩnh viễn là đủ. 

Wittman đã hoàn toàn đúng khi chỉ ra rằng toà án cần xem xét những viễn cảnh đã được 
chỉ ra trước đó là liệu nhà máy xi măng có nhiều khả năng có thể lựa chọn trong việc tìm 
địa điểm hay không và liệu nó có chọn đặt nhà máy tại một khu vực đông đúc dân cư hay 
không? Thêm vào đó, điểm đáng chú ý là trong việc đánh giá khả năng di dời, Toà án chỉ 
xác định chi phí di dời tốn kém của nhà máy xi măng mà không tính toán chi phí di dời 
tiềm tàng của Boomer và các hộ gia đình khác. 

Vấn đề về liệu rằng vụ việc Boomer đã được phán quyết đúng đắn dựa trên quan điểm 
kinh tế hay chưa vẫn rất khó trả lời bởi Toà án đã không tính đến tất cả những khoản chi 
phí có liên quan trong khi đưa ra phán quyết và Toà cũng không nhận ra sự thật là các hộ 
gia đình là những người đến trước và nhà máy xi măng gây ra thiệt hại bằng quyết định 
định vị hoàn toàn sai lầm. 

Ghi chú: 

1.  Boomer v. Atlantic Cement Companies Inc,. 26 NY 2d 219, 309 NYS 2d 312, 257 NE 2d 
870 (Toà án phúc thẩm New York, 1970) 

2.  Nó cũng tương tự với phát biểu của nhà máy xi măng: "bạn có thể tiếp tục gây ô nhiễm 
cho các hộ gia đình xung quanh miễn là bạn trả tiền cho những ô nhiễm ấy". 

Tuy nhiên, do Webb đã sai lầm trong việc dự đoán trước tương lai khi đã lựa chọn một khu 
đất ở gần khu đất nông nghiệp có các trại chăn nuôi gia súc lấy thịt nên phán quyết Webb phải 
đền bù cho Spur là hoàn toàn chính xác và công bằng. Bất cứ phán quyết nào khác cũng sẽ chỉ 
ra những dấu hiệu sai đối với tương lai của những nhà phát triển dự án. Do vậy, trong trường 
hợp cụ thể này, một giải pháp hiệu quả sẽ đạt được dựa trên dự đoán về tương lai do những hoạt 
động với chi phí di dời thấp nhất đã bắt buộc phải chuyển đi và thêm vào đó, những nhà phát 
triển dự án tương lai sẽ nhận được trước những tín hiệu đúng từ phía toà án khi phán quyết rằng 
Del Webb sẽ phải trả cho Spur chi phí di dời. Giải pháp này cũng thường được đề cập với tên 
gọi "lệnh mua được" phát biểu như sau: người mới đến có thể mua được lệnh của toà, có nghĩa 
là anh ta có thể yêu cầu đóng cửa hoạt động gây thiệt hại nếu như anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng 
đền bù cho chi phí di dời. 
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5.3. Các vụ kiện ở châu Âu 

Ở những quốc gia mà tính truyền thống được đánh giá cao như Bỉ và Hà Lan sẽ có rất ít tranh 
cãi nảy sinh xung quanh vấn đề sử dụng trước. Có khá nhiều điều phải giải quyết liên quan đến 
thực tế rằng loại hình hoạt động nào có thể được phép tiến hành ở một khu vực nhất định đã được 
quyết định trước thông qua luật phân vùng và quy hoạch; xem Mục 4. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện 
những vụ việc mà ở đó vấn đề ưu tiên thời gian đóng vai trò quan trọng. Toà án tối cao Hà Lan đã 
phải xét xử một vụ việc trong đó Van Tol là người sử dụng trước và De Jong đến định cư ở sát 
cạnh khu đất của Van Tol. Khi De Jong kiện Van Tol đòi được đền bù thiệt hại do những hạt 
giống của Van Tol theo gió thổi cuốn vào khu vực của De Jong, đòi hỏi này đã bị từ chối vì có xét 
đến thực tế Van Tol là người đến trước và các hoạt động của Van Tol được diễn ra trên phần đất 
nông nghiệp.4 Theo luật của Bỉ, chúng ta cũng có thể tìm thấy những vụ việc liên quan đến học 
thuyết sử dụng trước. Nếu một cửa hàng bán khoai tây chiên5 chọn địa điểm cửa hàng ở bên cạnh 
một trang trại chăn nuôi lợn6 thì sau đó người chủ cửa hàng sẽ không nên phàn nàn vì mùi khó 
chịu phát sinh từ trang trại. Mặt khác, luật pháp Bỉ cũng thừa nhận rằng học thuyết sử dụng trước 
không phải là một biện pháp để đối đầu với nghĩa vụ phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa bổ 
sung trong trường hợp những biện pháp này có thể giúp giảm thiểu thiệt hại của việc gây ô nhiễm. 
Nghĩa vụ phải giảm thiểu thiệt hại cũng tồn tại trong trường hợp các nạn nhân vẫn tiếp tục phải 
chịu thiệt hại. Toà phúc thẩm Ghent cũng đồng ý với quan điểm rằng những người mới đến 
thường hy vọng những người được cấp phép đăng ký mở nhà máy sẽ tiến hành những hoạt động 
cần thiết để phòng ngừa thiệt hại xảy ra trong phạm vi có thể.7 Bởi vậy, nếu những biện pháp bổ 
sung có thể giảm thiểu được những thiệt hại như tiếng ồn hay những mùi khó chịu thì học thuyết 
sử dụng trước sẽ không hề chống lại nghĩa vụ phải tiến hành những biện pháp phòng ngừa như 
vậy.8 Tuy nhiên, nếu người ta không thể tiến hành các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu thiệt 
hại thì những người mới đến sẽ không thể yêu cầu đóng cửa nhà máy.9 Thực tế cũng chỉ ra rằng, 
những thiệt hại xảy ra trong các trường hợp kể trên tương đối hạn chế khi so với những chi phí di 
dời cao hơn rất nhiều của nhà máy có thể xảy ra. Điều này cũng trở thành nhân tố mang tính quyết 
định trong việc đưa ra quyết định của các bên. 

Những vấn đề về phiền toái cũng được đề cập đến trong luật môi trường của Na Uy. Quyền 
ưu tiên về mặt thời gian cũng đã được bàn thảo trong các trường hợp liên quan đến tiếng ồn ở sân 
bay khi bên nguyên đơn của những vụ kiện này đã phải sống gần một sân bay sau khi sân bay này 
được xây dựng. Trong tất cả những trường hợp này thì toà án tối cao Na Uy đều từ chối yêu cầu 
đền bù thiệt hại bởi: trong hai vụ đầu tiên, rõ ràng bằng chứng đã chỉ ra rằng bên nguyên đơn đã 
lựa chọn chuyển đến khu vực liền kề sân bay và do đó họ càng đến gần hơn nguy cơ phải chịu 
những hậu quả không mong muốn do lựa chọn của mình gây ra; trong hai trường hợp khác khi sử 
dụng học thuyết sử dụng trước thì điều hiển nhiên là sân bay đã có ở đó từ trước. 

Trong một vụ kiện khác xảy ra ở Na Uy mà người ta thường hay gọi là vụ việc Hunton Bruk, 
một nhà máy đã được xây dựng tại một địa điểm vào năm 1889 nhưng mãi đến năm 1957 nó mới 
đi vào sản xuất sản phẩm với việc áp dụng kỹ thuật mới. Bốn hộ gia đình, những người đã chuyển 
tới khu vực đó sau khi nhà máy được xây dựng, nhưng lại trước khi lắp đặt công nghệ mới đã kiện 
nhà máy. Nhà máy này đã lập luận rằng nó đã xuất hiện ở khu vực đó trước và rằng việc áp dụng 
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công nghệ mới trong sản xuất là hướng phát triển hoàn toàn dự đoán được đối với một nhà máy 
như vậy. Tuy vậy, cuối cùng thì Toà án tối cao cũng chỉ ra rằng nhà máy phải chịu trách nhiệm 
pháp lý. 

Những vụ kiện xảy ra ở Hà Lan, Bỉ hay Na Uy đều tuân thủ những quy tắc về mặt kinh tế của 
những dấu hiệu đã được chỉ ra ở trên. Học thuyết sử dụng trước được chấp nhận như một biện 
pháp phòng vệ trong trường hợp người mới đến có chủ ý sẽ chịu thiệt hại: nếu, nói cách khác, thì 
những thiệt hại có thể dự đoán trước được. Tuy nhiên, nó lại không hề loại trừ nghĩa vụ của những 
nhà máy gây thiệt hại trong việc đầu tư chi phí vào áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả 
trong điều kiện có thể. Việc dự đoán trước dường như cũng trở thành một tiêu chuẩn cần được xét 
đến trong những vụ việc xảy ra ở sân bay tại Na Uy. Việc bên nguyên đơn những người đã tới 
sinh sống ở gần sân bay sau khi sân bay được xây dựng đã bị Toà án tối cao Na Uy từ chối yêu 
cầu đền bù là hoàn toàn dễ hiểu: việc những hộ gia đình này mua được những mảnh đất của mình 
với giá thấp hơn giá thực tế chính là một khoản đền bù dành cho họ. Do đó, mức giá thấp hơn này 
cũng trở thành một khoản đền bù trả trước cho tiếng ồn mà sân bay này sẽ gây ra trong tương lai. 
Thực tế này sẽ chỉ thay đổi trong trường hợp những thiệt hại gây ra thông qua các hoạt động này 
ngày càng tăng mà không thể dự đoán trước được. Đó chính là trường hợp xảy ra trong các phán 
quyết của vụ Hunton Bruk. Việc khởi công xây dựng nhà máy bắt đầu từ năm 1889, nhưng nó lại 
chỉ đi vào hoạt động lần đầu tiên vào năm 1957 sau khi các hộ gia đình tới định cư ở đó, nơi mà 
công nghệ gây hại đã được tiến hành. 

6. Kết luận 

Trong những phần trước của cuốn sách, chúng ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các 
quyền sở hữu được bảo vệ chung đối với việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên, bao gồm cả môi 
trường. Những quyền sở hữu đã tạo ra một động cơ dài hạn cho việc đầu tư một cách hiệu quả. 
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là bức tranh toàn cảnh, đặc biệt trong trường hợp tài sản không phải 
là cố định. Giá trị của tài sản cố định phụ thuộc rất nhiều vào việc nó nằm ở địa điểm nào và môi 
trường xung quanh ra sao. Đối với một vài tài sản thì giá trị của nó phụ thuộc rất nhiều vào công 
tác duy trì bảo dưỡng đã bị xao lãng như trong trường hợp các khu phố ổ chuột ở các thành phố. 
Những vấn đề liên quan đến chính trị cộng đồng cũng rất quan trọng. Sự khai thác cũng bao gồm 
cả các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công viên hay những công trình khác có tầm quan trọng 
lớn đối với việc duy trì bảo dưỡng và đối với giá trị của các tài sản cố định. Do vậy, vấn đề liên 
quan đến môi trường sẽ trở thành những vấn đề chính trị. Những nhóm lợi ích đặc biệt sẽ tiến 
hành các biện pháp vận động để bảo vệ cho các lợi ích của họ. 

Điều phức tạp là ở chỗ những quyền sở hữu về bất động sản có thể được phân chia dựa theo 
sự khác nhau trong mục đích sử dụng. Chẳng hạn chủ một khu đất có thể có quyền sử dụng khu 
đất của mình cho mục đích trồng rừng hay nông nghiệp, trong khi tất cả mọi người đều có quyền 
thâm nhập vào khu đất. Quyền khai thác mỏ trên khu đất có thể do Chính phủ sở hữu, trong khi 
những hoạt động của ngành hàng không lại có thể được tiến hành hoàn toàn miễn phí ở khoảng 



 

 

178 

không phía trên khu đất. Những quy tắc môi trường có thể sẽ gây cản trở tới một vài lợi ích hay 
quyền lợi đối với tài sản. 

Việc phân vùng địa lý là một công cụ chính sách môi trường rất quan trọng. Những sự xáo 
trộn hay làm mất yên tĩnh có thể tránh được thông qua việc thiết lập những khu vực tách biệt cho 
các hoạt động khác nhau và chi phí giao dịch cũng sẽ được giảm thiểu bằng việc chuyển tới những 
khu vực phù hợp. Một hướng giải quyết khác thông qua những thoả thuận chung giữa các bên có 
liên quan bao gồm những hộ gia đình đến một khu đất nào đó trước có thể sẽ rất tốn kém. Lợi ích 
kinh tế của việc phân vùng cũng đạt được thông qua sự chuyên môn hoá. Nó cho phép chúng ta có 
thể xây dựng các công viên quốc gia để bảo vệ những loài động vật quý hiếm cũng như có thể 
thực hiện các ngành công nghiệp sẽ gây ô nhiễm cho đất. Đương nhiên, vấn đề nảy sinh có thể là 
do sự rò rỉ hoặc sự ô nhiễm về không khí và nước do các ngoại ứng tiêu cực gây ra. Vì vậy, các 
hoạt động trong phạm vi một vùng nào đó cũng cần được điều chỉnh; xem Chương 11. Một vấn đề 
nảy sinh nữa là việc phân vùng có thể là kết quả để đem lại lợi ích cho một nhóm đặc biệt nào đó 
chứ không phải đem lại lợi ích chung cho cộng đồng. Vì vậy, các khu vực được phân vùng như 
trên về lâu dài sẽ không phù hợp. Ý tưởng của các nhà môi trường học về việc tất cả những khu 
vực đất bị ô nhiễm cần phải được làm sạch trả về trạng thái "tự nhiên" ban đầu là hoàn toàn không 
khả thi. Trên thực tế, nếu một khu đất đã bị ô nhiễm không còn được sử dụng bởi các ngành công 
nghiệp gây ô nhiễm thì khu đất đó cũng còn rất ít tài nguyên để cần phải bảo vệ và duy trì về 
nguyên hiện trạng lúc ban đầu. 

Một vài dạng khác của học thuyết "sử dụng trước" cũng được thể hiện trong khá nhiều phạm 
vi quyền hạn. Học thuyết đã chỉ ra rằng một người mới đến phải chịu ảnh hưởng khó chịu bởi 
những người đã định cư trước ở khu vực đó không thể đòi hỏi đền bù cho thiệt hại. Lý do kinh tế 
căn bản của học thuyết này là ở chỗ người mới đến hoàn toàn có khả năng lựa chọn địa điểm với 
chi phí thấp hơn chi phí phải di dời của những người đã đến định cư ở khu đất đó trước. Tuy 
nhiên, nếu tình trạng khó chịu này vẫn còn tiếp diễn theo thời gian thì việc xác định ai là người 
đến trước, ai gây khó chịu cho ai hay việc di dời của ai sẽ hiệu quả nhất đều sẽ không rõ ràng. Cần 
lưu ý rằng, những lập luận về môi trường có thể phụ thuộc vào tình huống được sử dụng bởi 
những người đến sau cũng như người đến trước. Chẳng hạn, người đến trước có thể lập luận rằng 
việc bảo vệ các giá trị văn hoá môi trường đã được thiết lập đòi hỏi quyền lợi của những người 
đến trước cần phải được tôn trọng. Tuy nhiên, những người mới đến lại cũng có thể lập luận rằng 
khói thải ra từ khu đất của người đến đầu tiên gây ra tác hại môi trường và lập luận này sẽ có tác 
động mạnh hơn tới các nhà làm luật. 

Một vấn đề quan trọng nữa trong những xung đột liên quan đến địa điểm là sự xuất hiện của 
những thoả thuận công khai hay ngấm ngầm. Chẳng hạn người công nhân có thể chấp nhận làm 
việc trong một môi trường đầy khói bụi để đổi lại có thể có được một công việc hay có được một 
mức lương tốt. Một khi đã được nhận vào làm thì người công nhân này có thể kêu rằng làm việc 
trong môi trường khói bụi sẽ chính là thiệt hại về mặt môi trường, do đó anh ta đòi hỏi phải được 
đền bù. Nếu thành công thì người công nhân này sẽ được đền bù hai lần cho những thiệt hại anh ta 
phải chịu đựng. Điều quan trọng hơn xuất phát từ quan điểm về tính hiệu quả khi cho rằng chi phí 



 179 
 

thuê công nhân sẽ trở nên quá mức, điều này có thể dẫn đến việc số công nhân được thuê thấp hơn 
mức tối ưu và trong trường hợp xấu nhất thì nhà máy sẽ phải đóng cửa. 
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13. GIẤY PHÉP MUA BÁN ĐƯỢC (COTA Ô NHIỄM), PHÍ VÀ ĐẶT CỌC 

1. Giới thiệu 

Một lập luận về kinh tế theo truyền thống Pigou chỉ ra rằng những ô nhiễm gây thiệt hại có 
thể được điều chỉnh tốt nhất thông qua thuế. Ý tưởng này xuất phát từ việc nếu giá hàng hoá 
không phản ánh được chi phí cơ hội trong trường hợp ngoại ứng tiêu cực sẽ khiến các doanh 
nghiệp trên thị trường hoạt động theo các hướng đi sai lầm; xem Chương 6, Mục 2. Để sửa chữa 
thất bại thị trường này, Chính phủ sẽ đánh thuế vào, ví dụ, chất thải, hàng hoá độc hại hay là vào 
xăng dầu hoặc ô tô; nhờ đó, giá cả sẽ phản ánh được chi phí xã hội biên. Do đó, những người 
buôn bán trên thị trường sẽ được chỉ dẫn hiệu quả thông qua giá cả. 

Theo ngôn ngữ Pigou, "thuế" có nghĩa là một khoản phí hay một khoản tiền đánh vào xăng 
dầu, vào giấy phép để được gây ô nhiễm và tương tự. Tuy nhiên, một khoản thuế được định nghĩa 
một cách thông thường là một khoản chuyển nhượng bắt buộc cho Chính phủ hay cho cộng đồng, 
ví dụ dưới dạng thuế thu nhập hay thuế tài sản, mà không đem lại lợi ích trực tiếp cho những 
người phải nộp thuế (xem Chương 6, Mục 4). Mặt khác, thuế Pigou bao gồm khoản thanh toán 
cho quyền được sử dụng xăng và quyền được xả khói. Dưới đây chúng ta sẽ sử dụng hai thuật ngữ 
"thuế" và "phí" Pigou một cách đồng nghĩa với nhau. Thuật ngữ này vẫn còn chưa rõ ràng, do đó 
chúng ta sẽ còn quay trở lại nghiên cứu nó. 

Cần lưu ý rằng, những biện pháp kinh tế về bảo vệ môi trường được giới thiệu theo cách truyền 
thống thông thường được chia thành những biện pháp quản lý trung tâm theo kiểu "chỉ huy-và-kiểm 
soát" đối ngược lại với những giải pháp thị trường phi tập trung hoá. Những khoản phí hay những 
giấy phép mua bán được (Cota ô nhiễm) chính là những biện pháp theo định hướng thị trường tiêu 
biểu. Những quy định pháp lý và quản trị được mô tả như những lựa chọn khác đối với các giải 
pháp thị trường nhưng quy định và giá cả cũng có thể tạo điều kiện cho nhau. Phương pháp Coase 
ứng dụng trong cuốn sách này phổ biến hơn biện pháp Pigou truyền thống. Điều này có nghĩa là phí 
là một trường hợp đặc biệt của các biện pháp bắt buộc khác nhau để kiểm soát ô nhiễm. 

Những nội dung này sẽ được đề cập đến trong chương này. Trong Mục 2, chúng ta sẽ cùng 
xem xét kinh tế học thương mại với các giấy phép gây ô nhiễm do một cơ quan điều tiết phân 
phối. Sau đó, trong Mục 3, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kinh tế học của phí. Trong Mục 4, chúng ta 
cùng tìm hiểu những khoản đặt cọc và phí được thu để dành cho những mục đích môi trường đặc 
biệt. Mục 5 là kết luận. 

2. Giấy phép mua bán được (Cota ô nhiễm) 

2.1. Điều tiết nhiều đối tượng gây ô nhiễm 

Trong mô hình tiêu chuẩn được đề cập ở trên, cơ quan điều tiết sẽ đề ra tiêu chuẩn xả thải 
dựa trên lợi ích cộng đồng. Cơ quan điều tiết sẽ tính đến chi phí biên của những tiêu chuẩn môi 
trường chặt chẽ hơn và cân đối chúng với lợi ích biên dựa trên khía cạnh làm giảm bớt tác hại môi 
trường; xem Chương 11, Mục 2. Quy trình cân đối kỹ lưỡng này đòi hỏi thông tin chính xác về 
chi phí biên của những loại thiết bị kỹ thuật khác nhau có tác dụng ngăn ngừa thiệt hại cũng như 
những thông tin về thiệt hại gây ra đối với các nạn nhân. Trên lý thuyết, cả những người gây ô 
nhiễm và những nạn nhân đều cần phải có thông tin. Ở nơi nào vẫn còn tồn tại những nhà máy 
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thải khói, những chiếc ô tô gây tắc nghẽn trong thành phố hay những người khách du lịch gây ô 
nhiễm ở những khu vực đã được bảo vệ thì vấn đề về việc cần có thông tin là hoàn toàn dễ hiểu để 
điều tiết những đối tượng gây ô nhiễm một cách cụ thể. Trên thực tế, việc đơn giản hoá về cách 
thức quản lý là hết sức cần thiết.  

Sự đơn giản hoá đầu tiên, như đã được đề cập đến trong Chương 11, Mục 2, là không nên tìm 
kiếm lượng ô nhiễm tối ưu, thay vào đó là đề ra những mục tiêu thực tiễn về chính trị và cố gắng đạt 
được chúng theo một cách hiệu quả về chi phí. Mục tiêu có thể là tổng lượng ô nhiễm của, ví dụ 
như, X tấn chất thải độc trong một khu vực hay một lượng Y chiếc xe ô tô trong một thành phố. 
Bước thứ hai là sẽ phân bổ số lượng giấy phép trong phạm vi mục tiêu đã đề ra. Một sự phân bổ 
hiệu quả đòi hỏi lợi nhuận cận biên của một giấy phép biên phải là như nhau cho tất cả các đối 
tượng gây ô nhiễm. Tuy nhiên, nếu thông tin bị hạn chế thì việc phân phối giấy phép một cách hiệu 
quả có thể khó thực hiện được. Thay vào đó, việc phân phối có thể ít nhiều mang tính chuyên 
quyền. Chẳng hạn, người gây ô nhiễm có thể có quyền lợi liên quan đến lượng ô nhiễm trước đó, 
doanh thu, những sự thành công trong vận động hành lang, v.v... 

 
Hình 13.1. Giấy phép xả thải mua bán được (Cota ô nhiễm) 

Tính phi hiệu quả trong trường hợp phân phối số lượng các giấy phép xả thải đều nhau được 
mô tả trong Hình 13.1. Trong biểu đồ, để đơn giản, ta giả sử chỉ có hai người gây ô nhiễm là A và 
C có hai đường lợi nhuận ròng cận biên, MNB về ô nhiễm khác nhau như được mô tả trong đồ thị 
(a) và (b) của biểu đồ. Giả sử rằng chính quyền quyết định tổng lượng ô nhiễm mục tiêu ở mức Q 
và mức này sẽ được phân bổ đều cho cả hai người gây ô nhiễm, đó là mức qa = qc và chúng ta có 
qa + qc= Q. Ở mức qa = qc những người gây ô nhiễm sẽ có đường lợi nhuận cận biên thực, MNB, 
hoặc sự sẵn sàng chi trả khác nhau cho ô nhiễm. WTP cận biên của họ được biểu thị bằng pa và pc. 
Do sự khác biệt trong giá trị của giấy phép ô nhiễm cận biên nên việc phân phối lại quyền gây ô 
nhiễm từ người C sang người A, người sẵn sàng trả giá cao nhất để có được những quyền này, sẽ làm 
tăng tính hiệu quả. Việc phân phối lại cho người A sẽ có thể tiếp tục hiệu quả cho tới khi pa = pc.  
Ở đây, chi phí của việc đạt được tiêu chuẩn mục tiêu Q được tối thiểu hoá. Quyền gây ô nhiễm đã 
được phân phối hiệu quả để các bên đều được quyền gây ô nhiễm lần lượt ở mức qa* và qc*. Bởi 
vậy, tổng lượng ô nhiễm đã thoả mãn điều kiện qa* + qc* = Q. 

2.2. Mua bán giấy phép xả thải (Cota ô nhiễm) 

Vấn đề chính của một cơ quan điều tiết nhắm tới mục tiêu thực thi các tiêu chuẩn mục tiêu 
theo hướng hiệu quả chi phí là phân phối các quyền gây ô nhiễm theo số lượng hiệu quả ở mức 

(a) 
Tổng lợi 
nhuận cận 
biên/giá cả 

(b) 
Tổng lợi 
nhuận cận 
biên/giá cả 

Sản lượng Sản lượng 
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qa* và qc* như trong Hình 13.1. Tuy nhiên, thông tin chủ yếu về lợi ích ròng cận biên MNB của 
các doanh nghiệp gây ô nhiễm thường không hiện hữu. Ở phạm vi mà thông tin tồn tại, thông tin 
thường không tập trung; nghĩa là, những thông tin này thường do các doanh nghiệp gây ô nhiễm 
nắm giữ. Người ta có thể sử dụng lập luận này một cách hiệu quả bằng một sự phối hợp giữa các 
quy tắc và thương mại. Ngay khi các doanh nghiệp gây ô nhiễm nhận được quyền gây ô nhiễm 
của mình họ có thể nhận ra rằng sự sẵn sàng chi trả cho các giấy phép gây ô nhiễm thêm của họ là 
khác nhau. Nếu như vậy sẽ xuất hiện sự mua bán giữa những người gây ô nhiễm. Doanh nghiệp A 
sẽ sẵn sàng trả ở mức giá pa cho một quyền gây ô nhiễm biên, trong khi doanh nghiệp C chỉ sẵn 
sàng chấp nhận mức giá pc. Lợi ích chung của việc mua bán giấy phép gây ô nhiễm biên là bằng 
nhau đối với khoảng thương lượng pa- pc. Việc chia sẻ lợi nhuận chưa được xác định và nó sẽ do 
khoản chi trả cho quyền gây ô nhiễm của các bên trong trường hợp các bên đồng ý với nhau. Lợi 
ích của thương mại sẽ còn miễn là mức giá pa và pc là khác nhau. Tại điểm phân phối giấy phép 
hiệu quả, qa* và qc*, thương mại sẽ không mang lại thêm lợi ích. 

Việc buôn bán giấy phép như vậy phù hợp với định lý Coase; bằng việc đưa ra một hệ thống 
quyền gây ô nhiễm căn bản được phân phối cho các bên thông qua hệ thống pháp luật, các doanh 
nghiệp gây ô nhiễm sẽ có lợi ích chung theo hướng hiệu quả chi phí và do đó họ sẽ còn tiếp tục 
mua bán giấy phép nếu chi phí giao dịch không phải là một trở ngại. 

Nếu vì một lý do nào đó mà các bên không thể đạt được thoả thuận về việc mua bán giấy 
phép thì vẫn còn tồn tại tính phi hiệu quả. Một lý do khác của tính phi hiệu quả là ở chỗ việc mua 
bán này có thể bất hợp pháp mặc dù nó hoàn toàn khả thi. Lý do của việc cấm buôn bán giấy phép 
là bởi việc buôn bán giấy phép gây ô nhiễm có thể được cho là trái với đạo lý; xem Chương 10, 
Mục 4 hoặc những thương lượng mang tính chiến lược về hạn ngạch sẽ khiến cho việc buôn bán 
trở nên không thích hợp. Chẳng hạn như một công ty vận động hành lang có thể cho rằng họ sẽ 
phải đóng cửa nếu không nhận được một lượng giấy phép lớn. Nếu công ty này nhận được số giấy 
phép mà họ yêu cầu và sau đó lại bán lại cho công ty khác thì điều này chứng tỏ rằng công ty này 
đã tự phóng đại yêu cầu.  

Cần lưu ý rằng những giấy phép gây ô nhiễm cần phải được phân phối bởi những cơ quan 
điều tiết trước khi những hoạt động buôn bán diễn ra. Do vậy, việc chỉ định giấy phép sẽ mang 
tính hiệu quả nếu như nó được kết hợp với việc phân phối lại thông qua thương mại. Nhờ đó, 
những quy định mang tính định lượng về quyền và thương mại có thể bổ sung lẫn nhau. Bản chất 
của định lý Coase là ở chỗ việc phân phối ban đầu sẽ không có ý nghĩa nếu xét trên quan điểm 
hiệu quả. Điều này có nghĩa là một cơ quan có thể phân phối hạn ngạch cân bằng theo mức độ sản 
xuất, thâm niên hoặc bất cứ thứ gì - thương mại sẽ phân phối lại các quyền một cách hiệu quả. Vì 
vậy, nếu chính quyền muốn ủng hộ cho các nhà máy nhỏ hoặc những đối tượng gây ô nhiễm ban 
đầu thì chính quyền có thể cung cấp cho những đối tượng này một lượng quyền gây ô nhiễm 
tương đối lớn mà sau đó các đối tượng này có thể sẽ bán lại cho những người sẵn sàng trả với 
mức giá cao nhất. 

Điểm khác biệt lớn nhất giữa việc phân phối hạn ngạch thông qua thương mại hay không 
thông qua thương mại là ở chỗ thương mại sẽ thực hiện chức năng phân phối lại mà không cần có 
nhu cầu về thông tin trọng tâm về WTP, tức là hình dạng của đường cong MNB. Thương mại sẽ 
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cung cấp sự sẵn sàng trả giá cho ô nhiễm. Mặt khác, nếu những giấy phép gây ô nhiễm không 
được mua bán mà chỉ được phân phối thông qua các cơ quan điều tiết thì cả doanh nghiệp A và C 
trong Hình 13.1 có thể đòi hỏi có thêm giấy phép chừng nào mà nó còn tạo ra lợi nhuận cho họ, 
tức là họ sẽ yêu cầu lượng giấy phép lần lượt ở mức qa0 và qc0 và mức này sẽ vượt quá lượng mục 
tiêu Q và sẽ tạo ra chỉ dẫn sai cho các cơ quan điều tiết. 

HỘP 13.1. GIẤY PHÉP MUA BÁN ĐƯỢC (Cota ô nhiễm): LƯU Ý TRÊN VĂN BẢN 

Điểm khởi đầu của đa số những văn bản liên quan đến các hệ thống giấy phép xả thải 
(Cota ô nhiễm) có thể trao đổi được là tác phẩm tiên phong của J.H Dales ra đời vào 
những năm 1960.1 Dales giả định rằng Chính phủ sẽ thiết lập một thị trường buôn bán 
giấy phép, nhờ đó quyền gây ô nhiễm có thể trao đổi được sẽ được chấp nhận trong một 
khoảng thời gian nhất định. Chính phủ sẽ hành động với vai trò như người môi giới trong 
các vụ mua bán và sẽ giám sát toàn bộ hệ thống. Dựa trên giả định của Dales, các tác 
giả khác đã đưa ra những giả định cụ thể hơn về mô hình thị trường buôn bán quyền gây 
ô nhiễm. D.W Montgomery đề xuất các quyền gây ô nhiễm nên xác định nồng độ từng 
hợp chất cụ thể trong mỗi loại chất thải (rắn, lỏng, khí) được thải ra từ một nguồn đặc biệt 
nào đó.2 Sau này, Hahn và Hester đã chỉ ra tầm quan trọng của việc giám sát và cưỡng 
chế trong khuôn khổ thị trường buôn bán quyền gây ô nhiễm.3 

Ghi chú: 

1.  J.H. Dales, Pollution, Property and Prices: an essay in policy, Toronto: University of 
Toronto Press, 1968. 

2.  D.W. Montgomery, D W., "Markets in licences and efficient pollution control", Journal of 
Economic Theories, 5, 1972, 395- 418. 

3.  R.W. Hahn and G.L. Hester, "Where did all the markets go? An analysis of EPA"s 
emissions trading programme", Yale Journal on Regulation, 6, 1989, 109- 53. 

Chúng ta đã giải quyết trường hợp chỉ có hai doanh nghiệp gây ô nhiễm cùng chia nhau hạn 
ngạch ô nhiễm. Với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm thì một thị trường sẽ xuất 
hiện cung và cầu về giấy phép và xuất hiện việc đặt giá cho việc mua bán giấy phép gây ô nhiễm. 
Ở đây, lợi ích của thương mại trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, trên thực tế, một cơ quan điều tiết khó 
có thể phân phối các giấy phép này một cách hiệu quả về chi phí nếu có hàng trăm hay thậm chí 
hàng nghìn doanh nghiệp gây ô nhiễm và nạn nhân chịu ô nhiễm. Nhưng nếu các doanh nghiệp 
gây ô nhiễm có quyền mua bán các giấy phép gây ô nhiễm thì họ có thể phân phối lại các giấy 
phép này cho những người trả giá cao nhất; điều được gọi là hiệu quả về chi phí. 

Tính hiệu quả về mặt chi phí được thiết lập dựa trên việc buôn bán giấy phép thường 
được gọi là hiệu quả tĩnh. Ngoài ra, giá cả của một giấy phép ô nhiễm sẽ tạo ra động lực cho 
việc chuyển sang biện pháp sản xuất sạch hơn để tránh tốn kém chi phí. Một động lực giảm ô 
nhiễm thậm chí còn mạnh mẽ hơn sẽ được thiết lập nếu chúng ta có cơ sở để tin rằng những 
quyền xả thải sẽ bị giảm bớt trong tương lai, điều này sẽ làm tăng giá của các giấy phép ô 
nhiễm trong tương lai và do đó sẽ làm tăng lợi nhuận dự kiến của các khoản đầu tư giúp giảm 
nhu cầu về quyền gây ô nhiễm. Hiện tượng này được gọi là hiệu quả động của các giấy phép 
mua bán được. 



 

 

184 

Việc mua bán giấy phép hiển nhiên có hiệu quả khi trên thị trường có nhiều người gây ô 
nhiễm và nhiều nạn nhân chịu ô nhiễm. Cơ quan điều tiết sẽ khó có thể ước lượng được lợi ích và 
chi phí đối với từng người để sau đó tiến hành điều tiết số lượng giấy phép. Mặt khác, nếu chỉ có 
một người gây ô nhiễm trong phạm vi khu vực có liên quan thì hiển nhiên sẽ không tồn tại thị 
trường mua bán giấy phép. Do đó, doanh nghiệp gây ô nhiễm này sẽ được điều tiết theo tư cách cá 
nhân như đã được miêu tả trong Chương 11. Kết quả cuối cùng mang lại có thể xuất phát từ tính 
chất bắt buộc của chỉ huy-và-kiểm soát hoặc một sự thương lượng giữa doanh nghiệp và cơ quan 
điều tiết. Điều tương tự cũng xảy ra trong trường hợp sự trao đổi ở số lượng nhỏ giấy phép giữa 
một số lượng lớn các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Một số lượng nhỏ các doanh nghiệp gây ô nhiễm 
có thể thông đồng với nhau và hành động như một thực thể trong các cuộc thương lượng mua bán 
quyền gây ô nhiễm. Các doanh nghiệp này có lợi ích chung lớn để hợp tác với nhau và sẽ hành 
động có chiến lược để đối đầu với cơ quan điều tiết. 

HỘP 13.2. NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ THÀNH CÔNG MUA BÁN 

Phần lớn những câu chuyện thành công trên thị trường buôn bán quyền gây ô nhiễm bắt 
nguồn từ Mỹ, mặc dù ở châu Âu cũng có những trường hợp thành công với các giao dịch 
liên quan dến các quyền gây ô nhiễm có thể mua bán được. Chẳng hạn ở Hà Lan, 
Peeters đã xem xét luật pháp về phân bón của Hà Lan và luật này cho phép buôn bán 
quyền sản xuất phân bón.1 Ở Mỹ có rất nhiều tài liệu đề cập đến kinh nghiệm liên quan 
đến việc buôn bán giấy phép xả thải có thể mua bán được. Oates nghiên cứu hệ thống 
buôn bán chất thải đối với các chất gây ô nhiễm không khí và đã chỉ ra rằng việc buôn 
bán này đã mang lại những tiến triển tích cực cho những vùng nhất định.2 Ý tưởng này 
cũng được các nhà nghiên cứu khác ủng hộ. Hahn và Hester (1989) cũng chỉ ra rằng các 
chương trình buôn bán liên quan đến Đạo luật làm sạch không khí đã mang lại những 
khoản tiết kiệm chi phí đáng kể, mặc dù nó thực chất là điều đã được dự đoán trước. Tuy 
nhiên, hai ông cũng chỉ ra rằng rất khó có thể minh hoạ những cải thiện môi trường quan 
trọng các chính sách thị trường này mang lại. 
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3. Phí 

3.1. Phí tối ưu 

Để đặt nền tảng cơ sở cho nội dung thảo luận, chúng ta xem xét phí tối ưu trong một mô hình 
đơn giản chỉ có một người gây ô nhiễm và một người chịu thiệt hại do ô nhiễm. Theo mô hình 
được trình bày ở Hình 13.2 đã được sử dụng một vài lần ở trên, nhà máy gây ô nhiễm A gây hại 
cho nạn nhân B. Mức sản lượng tối ưu, mức ô nhiễm tối ưu hay mức chất thải tối ưu là mức x1. 
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Hình 13.2. Phí tối ưu 

Nếu tồn tại chi phí giao dịch mang tính ngăn cấm thì các bên sẽ không đạt được thoả thuận 
chung và doanh nghiệp gây ô nhiễm A sẽ lựa chọn mức sản lượng x0 và gây ra ảnh hưởng ngoại 
ứng lên người B. Giả sử rằng Chính phủ sẽ áp mức phí hay thuế t không đổi trên mỗi đơn vị sản 
lượng x. Lượng phí này sẽ làm giảm lợi nhuận và làm đường lợi ích ròng cận biên MNB của A 
dịch chuyển xuống dưới thành đường MNBA-t và do đó mức sản lượng và mức ô nhiễm của nhà 
máy giảm xuống. Mức phí tối ưu t* sẽ làm giảm mức sản lượng của A xuống mức tối ưu x1. Do 
vậy, mức phí tối ưu bằng với mức thiệt hại biên gây ra cho B tại mức ô nhiễm tối ưu x1. 

Hãy cùng so sánh mức phí này đi kèm với quy tắc doanh nghiệp A sẽ không được gây ô 
nhiễm quá mức x1. Nói cách khác, doanh nghiệp A có quyền gây ô nhiễm tối đa bằng mức x1 mà 
không phải trả phí. Mặt khác, nếu áp thuế thì doanh nghiệp A sẽ phải trả mức thuế t cho mỗi đơn 
vị sản phẩm được sản xuất ra tương đương với số thuế x1 × t. Thực chất, cả hai biện pháp này đều 
đạt được mức tối ưu. Tuy nhiên, quy tắc sẽ đưa ra một ảnh hưởng phân phối với ưu thế dành cho 
doanh nghiệp A, nghĩa là doanh nghiệp này có quyền gây ô nhiễm mà không phải tốn chi phí. 

Cần lưu ý rằng nếu kết hợp mức phí này với các quy định thì mức phí này có thể không có 
ảnh hưởng gì tới lượng ô nhiễm. Lý do là giả sử cơ quan điều tiết sẽ ban hành giấy phép để doanh 
nghiệp có thể gây ô nhiễm một lượng x1. Sau đó, Bộ Tài chính sẽ áp mức thuế t*. Khi doanh 
nghiệp A sản xuất ở mức sản lượng x1 thì chẳng có lý do gì khiến nhà máy A phải thay đổi mức 
sản lượng. Do đó, khoản phí được nộp vào ngân sách Chính phủ có thể được coi như mức thuế 
thuần x1 . t* đánh vào ngành công nghiệp mà không có tác động gì đối với mức ô nhiễm. Do đó, 
việc sử dụng mức phí đánh vào các doanh nghiệp gây ô nhiễm đã được điều tiết có thể không giúp 
cải thiện tình trạng môi trường nhưng nó có thể đem lại nguồn thu cho Chính phủ. 

Một kết quả khác có thể xảy ra nếu các cơ quan điều tiết không biết về các lợi nhuận ròng 
cận biên, MNB và vẫn điều tiết mặc dù vẫn tồn tại một thoả thuận ngầm. Ví dụ trên giả định rằng 
tồn tại chi phí giao dịch mang tính ngăn cấm do đó sẽ không có thoả thuận nào đạt được. Tuy 
nhiên, vẫn tồn tại một thoả thuận ngầm như đã được đề cập trong mối quan hệ với luật gây phiền 
toái; xem Chương 12, Mục 6. Trong trường hợp đó, việc áp phí có thể khiến cho tình trạng tồi tệ 
hơn. Điều này sẽ được mô tả trong Hình 13.2. Giả định rằng có một thoả thuận ngầm quy định 
mức sản lượng sẽ được điều chỉnh bằng mức tối ưu x1. Người B vẫn bị thiệt hại và sẽ sẵn sàng trả 
tiền cho doanh nghiệp A để doanh nghiệp A giảm mức ô nhiễm xuống mức x2, nhưng doanh 
nghiệp A lại đòi hỏi đền bù quá nhiều cho việc giảm mức sản lượng x của mình. Nhờ đó đạt được 
mức tối ưu. Tuy nhiên, do sự thiếu thông tin về các thoả thuận nên cơ quan điều tiết có thể tin 

Lợi nhuận và 
chi phí biên 

Sản xuất/ Ô nhiễm 
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tưởng vào ngoại ứng tiêu cực và sẽ áp mức thuế Pigou để sửa chữa ngoại ứng giả định. Nếu Chính 
phủ áp mức thuế t* thì lợi nhuận ròng cận biên của doanh nghiệp A sẽ giảm xuống thành đường 
MNB-t*. Mức thuế này sẽ làm giảm khả năng sinh lợi của sản xuất, điều sẽ tạo điều kiện cho một 
thoả thuận ngầm mới làm giảm mức ô nhiễm xuống mức x3 là mức thấp tối ưu. Nói tóm lại, nếu 
sự phụ thuộc giữa các bên gây ảnh hưởng lẫn nhau được chính các bên tự điều tiết, kể cả minh 
bạch hay thoả thuận ngầm, thì quy định công cộng thêm rất có thể sẽ gây ra sự điều tiết quá mức. 

Nếu có nhiều nhà máy sử dụng những kỹ thuật sản xuất khác nhau và gây ra những mức độ ô 
nhiễm khác nhau với người chịu ô nhiễm thì tất cả những nhà máy này, về nguyên tắc, sẽ phải trả 
những mức phí khác nhau. Điều này, một lần nữa, sẽ dẫn tới vấn đề quá nhiều thông tin và vấn đề 
phối hợp giữa các bên. Hãy cùng nhớ lại rằng khi ô nhiễm được giảm thiểu nếu giảm một tập hợp 
nhỏ các chất gây ô nhiễm gây hại cho cùng một nguồn lực (có thể là hệ thống nước hay một thành 
phố). Do đó, sẽ có thể nhận biết được mức sản lượng mục tiêu hợp lý. Ở đây, CBA có thể rất hữu 
dụng trong việc cân bằng giữa chất lượng môi trường và các lợi ích khác. Một khi mục tiêu được 
thiết lập thì mức phí sẽ được sử dụng với mục đích giảm thiểu ô nhiễm hoặc tắc nghẽn.1 Để tìm ra 
loại phí đáp ứng mục tiêu hiệu quả về chi phí, có thể phải tiến hành một quy trình đặt giá (đấu giá) 
như được trình bày trong Hình 13.3. Ở đây, chúng ta có cung và cầu về giấy phép. Đường cung 
thẳng đứng mô tả mục tiêu do các nhà hoạch định chính sách đặt ra. Giả định rằng chính quyền 
với nhiệm vụ đặt ra mức phí không được biết cầu. Mức phí được chọn là một giá trị t0 tuỳ ý. Do 
đó, cầu về giấy phép tăng lên và mức phí sẽ tăng lên cho đến khi cầu được thoả mãn. Mặt khác, 
nếu mức phí ban đầu là t1 thì sẽ có ít giấy phép ô nhiễm và giao thông được bán ra. Hoàn toàn có 
lý do để giảm mức phí. Vì vậy, quy trình sửa lỗi vẫn tiếp diễn cho tới khi đạt được mức q* và t*. 

 
Hình 13.3. Cung và cầu giấy phép xả thải (Cota ô nhiễm) 

4. Phí, tiền đặt cọc và quỹ môi trường 

Thuế môi trường thường được trả trực tiếp vào ngân sách của Chính phủ mà không có bất cứ 
sự cam kết nào. Điều này có nghĩa là Chính phủ không có nghĩa vụ phải sử dụng khoản doanh thu 
này cho bất cứ mục đích cụ thể nào. Các chính trị gia hoàn toàn có quyền tự do quyết định trong 
phạm vi ngân sách công. Tuy nhiên, khi áp thuế, cần có một cam kết rằng của cải thu được sẽ 
được "đánh dấu riêng" cho mục đích nào đó. Cam kết như vậy có thể ít nhiều bị ràng buộc. Cam 
kết có tính ràng buộc và đáng tin cậy nhất có thể là việc thiết lập một quỹ độc lập mà chỉ có thể 

Giấy phép 

Giá cả/đơn vị 
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được sử dụng cho mục đích cụ thể của quỹ đó. Một cách đơn giản hơn nhưng cũng ít ràng buộc 
hơn là việc tập hợp doanh thu vào một tài khoản đặc biệt trên sổ sách. 

Cần lưu ý rằng việc thu thập tài sản vào một quỹ để sử dụng cho mục đích đặc biệt sẽ có hiệu 
ứng kép. Một là hiệu ứng Pigou, tức là phí làm thay đổi giá và hành vi trên thị trường, điều mà có 
thể là tích cực. Thứ hai là những tài sản thu được do "quỹ" có mục đích sở hữu đặc biệt. Nói một 
cách khác, giá trị của quyền gây ô nhiễm sẽ được chuyển giao cho quỹ này với một mục tiêu nhất 
định, chẳng hạn như để cải thiện chất lượng môi trường. Số tiền bạc, của cải này có thể bao hàm 
cả các chi phí như việc xử lý chất thải, làm sạch đất hay đền tai nạn. Khi nguồn quỹ này có thể bù 
lại những mất mát ngoài dự kiến trong tương lai thì nó sẽ trở thành một khoản bảo hiểm. Vấn đề 
này sẽ được thảo luận thêm trong Chương 15. 

HỘP 13.3. PHÍ: MINH CHỨNG THEO KINH NGHIỆM 

Những bằng chứng liên quan đến kinh nghiệm về phí xuất phát từ châu Âu chứ không 
phải Mỹ. Điều này điển hình cho sự đối nghịch đối với giấy phép gây ô nhiễm có thể 
mua bán, thứ hàng hoá mà từ lâu đã phổ biến ở Mỹ hơn là ở châu Âu. Dewees, Duff và 
Trebilcock (1996, trang 326) đã lưu ý rằng các khoản phí hiếm khi được đề cập tới 
"dưới dạng giáo trình". R.W. Hahn (1989, các trang 95-114) nhận xét rằng phần lớn các 
khoản phí xả thải được sử dụng như một công cụ để tạo doanh thu cho những dịch vụ 
công hơn là công cụ chính sách môi trường như chúng được các nhà kinh tế học quy 
định. Tuy nhiên, ở Hà Lan thì lượng nước ô nhiễm do 14 ngành công nghiệp gây ô 
nhiễm đã giảm từ 90% tổng lượng nước bị ô nhiễm xuống 50% vào các năm từ 1969 
đến năm 1975 và giảm thêm 20% nữa vào năm 1980; một nửa của lượng giảm này có 
được là nhờ phí xả thải. Những câu chuyện thành công tương tự cũng xuất hiện tại 
nước Đức, nơi mà theo báo cáo, do áp dụng phí xả thải vào nguồn nước đã làm tăng 
đáng kể biện pháp xử lý nước, dẫn dắt hầu hết các doanh nghiệp phải tuân thủ các tiêu 
chuẩn xả thải hiện có.1 Tất cả những ví dụ này ở châu Âu dường như chứng minh rằng 
phí xả thải đã mang lại động cơ mạnh mẽ để các doanh nghiệp đầu tư vào các thiết bị 
làm giảm lượng ô nhiễm nước (Frey, 1992, các trang 149-151). Tuy nhiên, chúng ta 
cũng dễ dàng nhận thấy hầu hết các quốc gia châu Âu hiện nay vẫn đang sử dụng kết 
hợp giữa phí xả thải với tiêu chuẩn xả thải. Do đó, rất khó để kết luận rằng các khoản 
đầu tư quan trọng vào các nhà máy xử lý nước chủ yếu là do hệ thống phí và không 
phải do, ví dụ như nguy cơ về các hình phạt hành chính và/hoặc hình sự trong trường 
hợp có vi phạm các tiêu chuẩn xả thải.  

Chú thích: 

1. J. Bongaerts and R.A. Kraemer, "Water pollution charges in three countries: control through 
incentives", European Environment Review, 1 (4), 1987, 12-19. 

Một khoản đặt cọc cũng có tính chất tương tự như phí; tuy nhiên, về nguyên tắc, chúng khác 
nhau. Để minh hoạ điều này, hãy giả sử rằng bạn đi vào một cửa hàng tạp hoá và lấy một chiếc 
giỏ mua hàng trong cửa hàng. Bạn chất đầy hàng hoá vào giỏ và trả tiền hoá đơn rồi mang cả cái 
giỏ cùng tất cả hàng hoá ra xe. Cửa hàng mong đợi bạn mang trả lại chiếc giỏ. Bạn thì (một cách 
im lặng) cũng chấp nhận mang trả lại chiếc giỏ sau khi sử dụng; nhưng quay trở lại xe, để lại 
chiếc giỏ nơi đỗ xe sẽ đơn giản hơn. Do đó, có vấn đề nảy sinh là thi hành một thoả thuận ngầm. 
Đó là khi thế chấp và đặt cọc được sử dụng: bạn sẽ phải trả một khoản tiền khi bạn lấy cải giỏ đi 
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mua hàng để đảm bảo rằng bạn sẽ trả lại nó sau khi mua xong. Độ lớn của khoản thế chấp đóng 
vai trò quan trọng thứ yếu, miễn là nó đủ lớn để khiến người sử dụng phải trả lại chiếc giỏ. Những 
hệ thống khi bạn phải đút một đồng xu vào để nhận được chiếc giỏ và sau đó nhận lại đồng xu khi 
bạn trả lại chiếc giỏ được sử dụng thường xuyên. 

Các khoản thế chấp, đặt cọc hay những khoản tương tự để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ được sử dụng thường xuyên trong kinh doanh. Nó cũng được sử dụng với mục đích bảo vệ môi 
trường. Bạn có thể lấy ví dụ như các khoản đặt cọc vào vỏ chai, can hay pin và các lốp xe đã qua 
sử dụng và xe ô tô đã bị loại bỏ. 

Một đặc tính của tiền đặt cọc là nó được trả trước và hoàn trả lại khi hoàn thành nhiệm vụ. 
Lưu ý rằng quyền sở hữu tiền đặt cọc sẽ không thay đổi miễn là hoàn thành nghĩa vụ. Ví dụ, tiền 
đặt cọc có thể được dự trữ ở ngân hàng trả lãi cho chủ sở hữu. Tất nhiên, tiền đặt cọc phải được 
quản lý một cách đáng tin cậy. Đây là một vấn đề nhỏ trong trường hợp tủ khoá cơ khí ở siêu thị. 
Vấn đề quan trọng hơn là khi tiền đặt cọc quá lớn và bao gồm nguồn vốn trong thời gian dài. Vốn 
vay dựa trên tiền đặt cọc có thể đầu tư và kiếm lợi nhuận hoặc có thể bị mất, thực tế là có thể đi 
đến phá sản. 

Nhu cầu đánh thuế có thể dựa trên một sự thiếu tin tưởng; trong tương lai, các chính trị gia 
có thể sử dụng các khoản thu mà không cân nhắc gì tới những cam kết trước đó. Tương tự, một 
yêu cầu rằng tiền bạc của cải cần được chuyển vào một quỹ không phụ thuộc vào hệ thống chính 
trị hiện thời có thể là do mất lòng tin hoặc do một nhu cầu chung đối với giảm rủi ro. Vì vậy, một 
quỹ cho bảo vệ môi trường là một loại bảo lãnh. Tương tự, trong các doanh nghiệp tư nhân, trách 
nhiệm phải được đảm bảo bằng tài sản và vốn chủ sở hữu tương ứng. 

Thực tế này có tầm quan trọng trong các vấn đề môi trường. Trong Chương 9, Mục 5, chúng 
ta đã thảo luận về trách nhiệm của nhà sản xuất đối với việc tái chế xe ô tô đã qua sử dụng. Nếu 
nhà sản xuất có nhiệm vụ phải giành lại và tháo dỡ xe cũ mà họ đã bán, sẽ có một trách nhiệm bổ 
sung cho mỗi chiếc xe mới được bán ra. Sau 10 - 15 năm, trách nhiệm kinh tế của xe hoạt động có 
thể trở nên rất lớn. Thật vậy, nhà sản xuất có thể phá sản nếu của cải, tiền bạc được bảo quản 
không đúng. Do đó, trách nhiệm của nhà sản xuất, có thể được kết hợp với yêu cầu rằng phải tài 
trợ đủ phương tiện.2 

5. Kết luận 

So sánh một hệ thống giấy phép xả thải mua bán được và phí, chúng ta thấy rằng sự xác định 
ban đầu một mục tiêu ô nhiễm là quan trọng như nhau đối với cả hai hệ thống. Hơn nữa, các hệ 
thống có hiệu quả - chi phí như nhau, nhưng con đường hướng tới hiệu quả khác nhau. Trong 
trường hợp giấy phép mua bán được, hạn ngạch được phân phối theo một số nguyên tắc. Sau đó, 
thương mại sẽ phân bổ lại giấy phép. Ở trạng thái cân bằng, giá thị trường cho một giấy phép sẽ 
phản ánh sự sẵn sàng trả cho một quyền gây ô nhiễm biên. Sự khuyến khích tăng cường hiệu quả 
động lực cũng sẽ có mặt do khả năng giảm chi phí trong thời gian dài bằng sự đầu tư vào công 
nghệ đòi hỏi ít giấy phép ô nhiễm hơn. Phí cũng sẽ đem lại cùng một hiệu quả. Ở trạng thái cân 
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bằng, mục tiêu sẽ đạt được và tất cả sẽ trả cùng một mức giá cho một giấy phép ô nhiễm biên. 
Cách để cân bằng khác nhau ở chỗ, cơ quan công và không thị trường đặt ra phí có thể gây ra vượt 
cầu hoặc vượt cung. Giá sau đó có thể được điều chỉnh cho đến khi đạt trạng thái cân bằng. 

Sự khác biệt giữa giấy phép và phí ô nhiễm thị trường chủ yếu là có tính phân phối. Nhớ lại 
rằng, theo định lý Coase, việc phân phối giấy phép ban đầu không có tác động đến hiệu quả, mà 
đến sự phân phối của cải. Vì lý do phân phối, điều này có nghĩa là quyền ô nhiễm ban đầu có thể 
được trao cho bất kỳ bên nào, sau đó sẽ bán quyền cho người trả giá cao nhất. Do đó, những 
người trả nhiều nhất sẽ nhận được giấy phép trong cả hai hệ thống, điều này là rất hiệu quả. 

HỘP 13.4. THUẾ, PHÍ HAY TIỀN GỬI? 

Xem xét kịch bản sau đây: các nhà môi trường cho rằng môi trường cần được bảo vệ, 
ví dụ như cần phải làm sạch đất ô nhiễm hoặc không dùng điện hạt nhân và phá bỏ các 
nhà máy điện. Các chính trị gia thì lại lý luận rằng các hành động như vậy không thể 
được công khai tài trợ bởi vì gánh nặng chung của các loại thuế. Thay vào đó, họ đề 
cập đến nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền và đề nghị áp phí cho người gây ô 
nhiễm bao gồm cả chi phí phục hồi. Nghị viện đã chấp nhận vì những hứa hẹn phục hồi 
môi trường. Tuy nhiên, có thể kết quả cuối cùng là thuế với một chút liên quan tới phục 
hồi môi trường đã hứa. 

Ở Thuỵ Điển có một hệ thống thúc đẩy việc cấm sử dụng xe đã qua sử dụng. Đối 
tượng mua xe mới phải trả một lệ phí và chủ sở hữu cuối cùng nhận được một khoản 
tiền khi bỏ lại xe này ở bãi thải. Hệ thống này làm giảm số lượng xe cũ ở vùng nông 
thôn. Tuy nhiên, tình trạng pháp lý của "quỹ xe bãi" là không rõ ràng. Thật vậy, nói về 
quỹ là gây hiểu lầm. "Phí bãi" dường như là một hình thức thuế. Chủ sở hữu xe không 
có bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào để buộc phải trả xe để thải. Do đó, lãi không được trả. 
Đặt một khoản tiền cọc cho 10 - 15 năm có lãi suất sẽ tăng đáng kể giá trị của nó. Nhà 
nước chỉ là cam kết về chính trị sẽ trả lại tiền cọc khi xe được quay trở lại. Trên thực tế, 
việc thanh toán lại không phụ thuộc vào quy mô tài khoản. Nếu tài khoản đã là một quỹ 
độc lập để bảo lãnh thanh toán, nó đã có thể phá sản từ cuối thập niên 1980 khi cổ 
phiếu xe ô tô suy giảm. 

Tương tự, ở Thuỵ Điển có một "quỹ" dỡ bỏ hạt nhân. Sau một cuộc tranh luận chính trị 
về chất thải phóng xạ trong những năm 1980, người ta đã áp vào một loại "phí"  
0,01 SEK/kwh để trang trải chi phí tháo dỡ trong tương lai. "Quỹ" tháo dỡ do Nhà nước 
thành lập. Do quy mô sản xuất điện hạt nhân rộng lớn ở Thuỵ Điển, "quỹ" này phát triển 
nhanh chóng và hiện nay đạt khoảng 20 tỷ SEK. Trong tài khoản công, nó được coi là 
một tài sản, bỏ qua thực tế là có một trách nhiệm tương ứng trong tương lai để trả cho 
việc tháo dỡ các nhà máy điện. Đây có phải là một sai lầm, hay có phải các nhà chức 
trách không mong đợi bất kỳ sự tháo dỡ nào trong tương lai? 

Phí do Nhà nước thu và sử dụng. Nó đơn giản chỉ là một trường hợp đặc biệt của giấy phép 
mua bán được mà Nhà nước là chủ sở hữu ban đầu và do đó, nhận được thu nhập. Vì vậy, sự khác 
biệt chính giữa phí và quyền ô nhiễm mua bán được là Nhà nước "bán" giấy phép. Một lý do rõ 
ràng cho việc sử dụng phí là nhu cầu doanh thu cho chi tiêu công. Thuế thu nhập, bán hàng và vốn 
gây ra một gánh nặng quá mức, vấn đề này đã thảo luận ở Chương 6, Mục 4. Thật vậy, đối số 
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trong thuế "xanh" là các loại thuế thông thường, đặc biệt là thuế lao động, cần được thay thế bằng 
phí môi trường. Tư duy rằng một sự thay đổi như vậy sẽ tạo ra một cổ tức tăng gấp đôi, có nghĩa 
là, làm giảm những tác động tiêu cực đến nền kinh tế thuế lao động và có được ảnh hưởng tích 
cực đến môi trường. 

Tuy nhiên, có thể có lý do chính trị cho việc sử dụng giấy phép mua bán được thay vì phí. 
Bằng cách phân phối quyền trong công nghiệp, có thể dễ dàng đạt được một thoả hiệp chính trị 
hơn từ khi ngành công nghiệp nói chung sẽ không bị mất. Mặt khác, thuế/phí thu được cũng có 
thể được phân phối lại cho ngành công nghiệp. Ví dụ, giả sử rằng Chính phủ muốn đưa vào một 
loại phí thuốc trừ sâu được sử dụng trong nông nghiệp, nhưng nông dân phản đối và đe doạ bỏ 
phiếu cho phe đối lập trong cuộc bầu cử tiếp theo. Một sự lựa chọn thay thế có thể là thực hiện áp 
phí và phân phối lại thu nhập cho nông dân như là một tập thể. Tuy nhiên, lưu ý rằng để làm cho 
phí hiệu quả trong việc giảm lượng thuốc trừ sâu, các khoản thu trả lại cho nông nghiệp phải độc 
lập với việc sử dụng thuốc trừ sâu của cá thể người nông dân, ví dụ dựa vào quy mô của trang trại. 

Tóm lại, không thể nói rằng phí là hiệu quả hơn hoặc có định hướng thị trường, so với quy 
định hành chính về ô nhiễm, chừng nào giấy phép gây ô nhiễm còn được buôn bán tự do. Mặt 
khác, một hệ thống chỉ huy-và-kiểm soát hành chính cấm thương mại có thể là không hiệu quả. 
Nên tận dụng các thông tin được phản ánh bởi giá. Công nghiệp không có động cơ để cung cấp 
thông tin chính xác chừng nào nó nhận được giấy phép theo quy định. 

Nếu chỉ có một người gây ô nhiễm, không có chỗ cho thương mại. Một mình cơ quan điều 
tiết phải quyết định mức độ ô nhiễm, mặc dù quy định hiệu quả đòi hỏi phải có thông tin chi tiết. 
Đây cũng là trường hợp nếu cơ quan đánh thuế người gây ô nhiễm. Nếu có một vài người gây ô 
nhiễm, có thể rất phức tạp để tìm ra mức độ tối ưu cho mỗi người gây ô nhiễm. Thương mại giấy 
phép xả thải có khả năng cải thiện tình hình, nhưng kết quả là không chắc chắn. Khó có thể đoán 
trước được kết quả tại các thị trường số lượng nhỏ. Hành vi chiến lược, cũng như thông đồng, có 
thể được xảy ra. Tuy nhiên, một quá trình thương thảo bao gồm các cơ quan và ngành công 
nghiệp trong một mối quan hệ lâu dài có thể đem lại các quy định hợp lý. Hiểu biết lẫn nhau và 
biết rằng hành vi sai trái bị trừng phạt bởi bên đối đầu, có thể thúc đẩy các giải pháp hiệu quả. 
Phần nội dung chính của cuốn sách này đã xem xét hiệu quả của các hệ thống khác nhau để đạt 
đến một tiêu chuẩn chất lượng môi trường, nhưng mà không có bất kỳ câu trả lời thống nhất nào. 

Ví dụ, nếu có 10, 100 hoặc 1.000 người gây ô nhiễm, nông dân sử dụng thuốc trừ sâu, ô tô 
gây ô nhiễm thành phố, các công ty phát thải khói gây ô nhiễm các khu phố và v.v., sẽ đòi hỏi một 
lượng lớn thông tin và thương lượng vô hạn về quyền không thương mại để trở thành hiệu lực. Sự 
phân bố của các quyền mua bán được cũng có thể tốn kém khi có nhiều người gây ô nhiễm. Thu 
phí có thể vẫn đơn giản và thiết thực hơn. 
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