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Kostnadseffektiva verktyg
för att nå klimatmålen
Utsläppshandeln är som
bäst i att reglera utsläpp
från stora energiproduktions- och industrianläggningar, utsläppsskatten
å sin sida i att skära ned
utsläpp från trafik och
fastigheter. Både utsläppshandeln och utsläppsskatten är förknippade med
osäkerhet kring kostnaderna och effekterna. Klimatåtgärderna kan också skapa
mer ojämlikhet då de riktas
mot konsumenter eller
hushåll. Den stora bilden
är att prissättning av utsläpp sporrar till att satsa på
renare teknologi och större
effektivitet.
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Genom den specialrapport som den mellanstatliga klimatpanelen (IPCC 2018) gav ut förra hösten har klimatförändringen trätt fram i den offentliga debatten i Finland
på ett annat sätt än någonsin tidigare. Syftet med rapporten var att utreda vad målet på 1,5 grader, som skrivits in i klimatavtalet i Paris, i praktiken betyder. Tidigare har en gräns på cirka två grader uppskattats som trygg
ur klimatsynvinkel, men utifrån rapporten har mänskligheten tungt vägande skäl att anstränga sig för att nå målet på 1,5 grader. En avgränsning av uppvärmningen till
1,5 grader skulle enligt IPCC kräva ”snabba, vittgående
och rekordartade” reduktioner av utsläppen – de världsomspännande nettoutsläppen borde sänkas till noll fram
till cirka 2050. 1) Utvecklade ekonomier, såsom Finland,
skulle vara tvungna att skära bort sina utsläpp redan
innan 2050.
Finlands klimatpanel har uppskattat vilka utsläppsreduktioner som skulle vara i linje med de globala mål
som överenskommits på klimatkonferensen i Paris. Enligt uppskattningen borde utsläppen i Finland minskas
med 85–100 procent fram till 2050. Redan fram till 2030
måste utsläppen minskas med 44–46 procent från mängderna 1990.
Målet är tufft. Såväl enligt klimatpanelens uppskattning som den utredning Sitra gjort tillsammans med konsultbolaget McKinsey går målet trots allt att nå med måttliga kostnader, ifall de mest kostnadseffektiva åtgärderna
väljs (Granskog m.fl. 2018). För att förverkliga utsläppsminskningarna krävs också klar politisk styrning.

Prisstyrning är kostnadseffektivt
Det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläpp är att prissätta utsläppen. Ett tillräckligt
högt pris på koldioxidutsläpp sporrar till att minska bruket av fossila bränslen, till att växla till
utsläppsfria eller renare teknologier samt att utveckla nya, ännu renare teknologier.
Utsläppen kan prissättas på två sätt: genom
koldioxidskatt eller utsläppshandel. En koldioxidskatt sätter direkt ett pris på utsläppen och låter
marknaden bestämma den utsläppsminskning
som motsvarar skatten. Utsläppshandeln sätter i
sin tur ett tak för utsläppen och låter marknaden
bestämma priset. Men finns det en skillnad mellan alternativen för prissättning?
Utsläpp minskas på ett kostnadseffektivt sätt
då kostnaden för att undvika den sista utsläppsenheten är lika stor som den nytta som
utsläppsminskningen ger. I skolexemplet ger utsläppsskatten och utsläppshandeln samma slutresultat. I praktiken har regulatorn till sitt bruk
bara bristfälliga uppgifter om kostnaderna och
nyttan av att minska utsläppen (t.ex. Weitzman
1974). I fallet med utsläppshandeln kan marknadspriset på utsläppsrätten i praktiken bli lägre
än den uppskattade nyttan av den sista utsläppsminskningen. Å andra sidan lyckas koldioxidskatten inte nödvändigtvis med att styra utsläppsminskningarna till just den nivån, där kostnaden
för den sista utsläppsminskningen skulle vara lika stor som den nytta den ger. Det finns således
osäkerhet med båda styrmedlen.

Osäkerhet kring utsläppshandel och
utsläppsskatt
Utsläppshandeln är förknippad med mindre osäkerhet än en skatt kring de utsläppsminskningar
som går att uppnå och nyttan av dem. Utsläppshandeln bestämmer en maximikvantitet för utsläppen. Den väg för utsläppsminskningar som
bestäms av utsläppshandeln kan också användas för att bedöma inbromsningen i klimatuppvärmningen och nyttan av utsläppsminskningarna. De utsläppsminskningar som en utsläppsskatt ger upphov till är däremot svåra att bedöma i förväg. Å andra sidan kräver utsläppsminskningar på lång sikt omfattande investeringar i renare teknologier och i forskning och produktutveckling. Ur investeringarnas synvinkel skapar

”Det mest kostnadseffektiva sättet att
minska utsläpp är att prissätta utsläppen. Ett tillräckligt högt pris på koldioxidutsläpp sporrar till att minska bruket av
fossila bränslen, till att växla till utsläppsfria eller renare teknologier samt att utveckla nya, ännu renare teknologier.”
de utsläppspriser som bestäms av en skatt en stabilare investeringsmiljö. Med hjälp av empiriska
beräkningsmodeller för ekonomisk verksamhet
och energiproduktion går det också att uppskatta
hurudana investeringar och utsläppsminskningar skatten skulle få till stånd.
Både utsläppshandeln och utsläppsskatten är
även förknippade med osäkerhet kring kostnaderna. Fördelen med utsläppshandeln är att det
pris på utsläppsrätten som bestäms på marknaden klart berättar kostnaden för utsläppsminskningarna. Marknadspriset anpassar sig också av
sig självt till förändringar i utsläppsminskningarnas kostnader allt eftersom efterfrågan på energi,
priserna på fossila bränslen eller tillgängliga teknologier förändras. Förmodligen är det politiskt
och administrativt trögare och svårare att ändra
en utsläppsskatt.

Vilkendera är lättare att
administrera?
En koldioxidskatt är klart lättare än utsläppshandel att administrera. Vartdera styrmedlet kräver
övervakning och verkställande, så att anläggningarna verkligen har utsläppsrätter som motsvarar
deras utsläpp eller betalar skatter som motsvarar
dem. I praktiken bygger övervakningen till exempel i EU:s utsläppshandel på koldioxidinnehållet
i de bränslen företagen anskaffat. På motsvarande sätt går en koldioxidskatt att uppbära redan då
företag och konsumenter skaffar bränslen, såsom
det görs i Finland.
I praktiken kunde det på grund av administrativa utmaningar vara svårt att utsträcka utsläppshandeln till en mycket omfattande grupp av aktörer. I Finland finns för närvarande cirka 600 anEkonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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”Fördelen med utsläppshandeln är att
det pris på utsläppsrätten som bestäms
på marknaden klart berättar kostnaden
för utsläppsminskningarna.”
läggningar som hör till utsläppshandeln. Under
den senaste tiden har det förts fram att utvidga utsläppshandeln också till trafikbränslen och
uppvärmning av fastigheter. I praktiken kunde
varje bilist och innehavare av en oljeuppvärmd
fastighet dock inte vara parter i utsläppshandel,
utan utsläppsavgifterna skulle inkasseras redan
i distributionskedjan.
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En utsläppsavgift som fluktuerar enligt marknaden skulle medföra mera osäkerhet för konsumenterna än en koldioxidskatt som definieras politiskt. Även om ett marknadspris som anpassar
sig efter utsläppsminskningarnas kostnader är en
fördel ur effektivitetens synvinkel, kan risken som
prisvariationerna medför ur konsumentens synvinkel vara ett sämre alternativ än ett stabilt pris
på utsläpp – konsumenter kan ju sky risker.
Ytterligare en administrativ fråga hör ihop
med utsläppshandeln, nämligen tilldelningen
av utsläppsrätterna. Såväl inom EU som i USA
har utsläppsrätter inledningsvis tilldelats till utsläppskällorna utifrån deras historiska utsläpp.
Ett administrativt enklare och politiskt måhända
mer acceptabelt alternativ är att auktionera ut-

släppsrätterna. I EU:s utsläppshandel har det sålunda för energiproduktionens del övergåtts till
auktionsförfarande medan industrin fortfarande
får utsläppsrätter genom gratis tilldelning.

De bästa sidorna går att kombinera
Det pris på utsläppsrätten som utsläppshandeln
åstadkommer är i praktiken svårt att förutspå.
Om priset inte begränsas kan det stiga så högt att
kostnaderna av att minska utsläppen är högre än
nyttan av att göra det. Å andra sidan kan priset
på utsläppsrätten bli så lågt att kostnaderna av att
minska utsläppen är lägre än nyttan av att göra
det. Investeringarna för att utveckla och ta i bruk
renare teknologier förblir otillräckliga ur klimatmålens synvinkel.

Prognostiseringsproblemet är ändå lätt att lösa: priset på utsläppsrätten kan begränsas till den
variationsbredd som bestäms av ett prisgolv och
ett pristak. Ifall de auktionerade utsläppsrätternas pris inte skulle stiga till ett bestämt minimipris, skulle utsläppsrätterna säljas till marknaden till ett minimipris. Ifall utsläppsrättens pris
på auktionen skulle överstiga det bestämda maximipriset skulle rätterna släppas ut på marknaden
till maximipriset.
I Storbritannien är prisgolvet redan i bruk, och
Frankrike har föreslagit ett prisgolv för hela EU:s
utsläppshandel. I motsats till att bestämma en
enhetlig koldioxidskatt, skulle det inte kräva ett
enhälligt godkännande av EU:s medlemsstater att
komma överens om prisgolv och pristak.

Foto: Pond5 9
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Tills vidare försöker EU balansera priset på
utsläppsrätten genom att reglera mängden utsläppsrätter på marknaden med hjälp av en reserv för marknadsstabilitet. Även mekanismen
för marknadsstabilitet eftersträvar ett stabilare
och mer förutsägbart pris och investeringsklimat, men avlägsnar inte helt problemet med att
förutse priset.
Utsläppshandel och koldioxidskatt kan gott
och väl vara i bruk parallellt. Utsläppshandeln är
som bäst i att reglera utsläpp från stora energiproduktions- och industrianläggningar, utsläppsskatten å sin sida i att skära ned utsläpp från trafik och fastigheter.

Motiverat att stödja produktutveckling och ren teknologi
Värdet av forskning och innovationer är ofta
större ur samhällets än ur det enskilda företagets synvinkel. Företagen kan ur samhällets synvinkel satsa alltför litet på innovationer. Därför
är det motiverat att stödja projekt som är nyttiga ur samhällets synvinkel men som inte skulle
förverkligas utan stöd.

Många länder har tagit i bruk stöd för ren teknologi, antingen som huvudsakligt styrmedel för
klimatpolitiken eller för att stödja andra styrmedel som används. I Finland och i många andra
EU-länder stöds förnybar energi. Stödet till renare energi är dock inte lika effektivt som prissättning av koldioxid. Stödet till renare energi
flyttar nog bort energiproduktionen från energikällor som alstrar utsläpp av koldioxid. Marknadsstörningen i bakgrunden är dock inte en
alltför dyr ren energi, utan att de externa effekterna av de nedsmutsande energikällorna inte prissatts. Utsläppen kan minskas på ett mer
kostnadseffektivt sätt genom att sätta marginalkostnaderna för olika aktörers utsläppsminskningar lika stora, såväl inom enskilda verksamhetsområden som mellan dem. Kostnadsbesparingarna kan vara betydande. Till exempel Fowlie, Knittel och Wolfram (2012) observerade att
det varit möjligt att spara 6 procent – 1,6 miljarder dollar – i minskningen av kvävets oxidutsläpp ifall politiken riktats på samma sätt till olika sektorer så att utsläppsminskningarnas marginalkostnader varit lika stora.

Utsläppen vände neråt efter att utsläppshandeln införts i EU. Efter att priset på utsläppsrätterna rasat ökade
utsläppen igen. Det är dock flera faktorer som påverkar utsläppen och utsläppspriserna gör det med en
fördröjning.
10
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I undersökningarna träder också fram ett bekymmer över att stöden till förnybar energi i länderna som är med i utsläppshandeln snedvrider den. Genom stöden till förnybart växer andelen förnybar energi medan andelen fossilbaserad energi sjunker, och då sjunker energiproduktionens utsläpp. Då sjunker också efterfrågan och priset på utsläppsrätter, vilket kan leda till att utsläppen inom andra sektorer av utsläppshandeln växer. När priset på utsläppsrätten är lägre ökar den relativa fördelen för de till
sina specifika utsläpp mer skadliga energikällorna, såsom stenkol, i förhållande till källor med
lägre utsläpp, såsom naturgas. Förnybar energi
kan ersätta den relativt sett renaste energiproduktionen. Även om den totala andelen av energiproduktionen som produceras ur fossila källor
sjunker, är den produktion som blir kvar smutsigare än i en situation där det förnybara inte skulle stödjas (Magnusson 2017, Böhringer och Rosendal 2010).
Det kan trots allt vara motiverat att stödja att
nya, renare teknologier tas i bruk, ur den synvinkeln att andra kan lära sig genom att följa dem
som först tar dessa i bruk. På så sätt skvättar nyttan av att nya teknologier tas i bruk över i den övriga ekonomin, inte bara i de företag som investerat i teknologierna (Jaffe m.fl. 2005, Junginger
m.fl.). Positiva externa effekter är således förknippade med att nya teknologier tas i bruk. Investeringarna kan också sätta i gång nätverkseffekter och lärande, vilka sprider sig starkare nationellt än internationellt och som därmed kan
förbättra konkurrenskraften hos det land som
stödjer innovationerna (Moretti 2012).
Genom stöd till innovationer och renare teknologier går det ändå bara att komplettera en otillräcklig miljöstyrning, inte att ersätta den. Enligt
Fischer och Newell (2008) är stöden nyttiga då
forsknings- och utvecklingsverksamheten har positiva externa effekter av betydande omfattning
och då priset på utsläppsrätten eller koldioxidskatten blir mindre än skadan som den senaste
utsläppsenheten vållar. I det fallet är miljöpolitiken slapp och nyttan av den nya kunskap som
sprids till följd av innovationerna och av att de
nya teknologierna tas i bruk kan bli ouppnådd,
eftersom utsläppsavgiften inte allena ger ett tillräckligt incitament.

”Genom stöd till innovationer och renare
teknologier går det ändå bara att komplettera en otillräcklig miljöstyrning, inte
att ersätta den.”
Prissättning av utsläpp och
företagens framgång
Prissättning av utsläpp ökar företagens energikostnader och försvagar de på den globala marknaden verksamma industriföretagens kostnadskonkurrenskraft i förhållande till företag som är
etablerade i länder med lösare miljöreglering. Det
väcker farhågor om negativa verkningar av utsläppshandeln på företagens framgång och lokaliseringen av produktionen. Å andra sidan kan
prissättningen av utsläpp sporra företagen till
innovationer och investeringar som ökar produktiviteten och den strukturella konkurrenskraften.
Effekten av prissättningen av utsläpp på företagens framgång är en empirisk fråga.
Flera studier under den senaste tiden har betraktat effekterna av EU:s utsläppshandel på företagens framgång genom att utnyttja uppgifter
från boksluten om företagens förverkligade resultat. Undersökningen som publicerades av OECD
2018 är den tills vidare mest heltäckande. Hela
EU-området är med i betraktelsen och sammanlagt 1 800 företag som ingår i utsläppshandeln
(Dechezleprêt m.fl. 2018). Undersökningen betraktar effekterna av EU:s utsläppshandel åren
2005–2012 genom att jämföra företag som hör till
utsläppshandeln med sådana företag inom EU
vilka annars är mycket likartade men vars koldioxidutsläpp inte regleras.
De reglerade företagens koldioxidutsläpp
minskades av utsläppshandeln med 6 procent
under den första utsläppshandelsperioden (2005–
2007) och med 15 procent under den andra utsläppshandelsperioden (2008–2012). Utsläppsrätter som delas ut gratis till industrin försvagade utsläppshandelns effektivitet: utifrån en ekonometrisk modell skulle en mindre andel gratisutdelning ha lett till större utsläppsminskningar. Ifall
anläggningarna fått gratis bara en sådan mängd
utsläppsrätter som motsvarat hälften av deras utsläpp före utsläppshandeln, hade utsläppshanEkonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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”Som helhet pekar de undersökningar
som hittills gjorts om effekterna av EU:s
utsläppshandel på företagens framgång inte på att det finns anledning till
stort bekymmer om framgången och
lokaliseringen av produktionen.”
deln minskat utsläppen med cirka 25 procent.
Enligt undersökningen har utsläppshandeln
inte haft negativa verkningar på företagens framgång i den globala konkurrensen. Det verkade
som att företagens omsättning rentav vuxit en
aning tack vare utsläppshandeln, likaså deras
fasta tillgångar. En möjlig förklaring till resultaten är att företagen som hör till utsläppshandeln
ökat sina investeringar i renare och på samma
gång effektivare teknologier, och på så vis ökat
sin produktivitet. I en annan undersökning har
det även observerats att utsläppshandeln ökat
företagens innovationer som hör samman med
teknologier med låga koldioxidutsläpp (Calel
och Dechezleprêtre 2016).
Betraktelser som fokuserats på ett land har
gett rätt likartade resultat. I Frankrike ser det ut
som att utsläppshandeln även ökat investeringarna, utan återverkningar på arbetstillfällena inom industrin eller värdeökningen (Wagner m.fl.
2014). Inte heller i Tyskland har det under perioden gått att iaktta effekter på mängden arbetstillfällen, omsättningen eller exporten (Petrick
och Wagner 2014). I Norge verkar det som att utsläppshandeln rentav bidragit till värdeökningen och produktiviteten (Klemetsen m.fl. 2016)
medan det i Litauen inte märkts effekter på företagens framgång (Jaraite och Di Maria 2016).
Studier som koncentrerar sig på ett land baserar sig som enskilda undersökningar på ett rätt
snävt material. Som helhet pekar de undersökningar som hittills gjorts om effekterna av EU:s
utsläppshandel på företagens framgång inte på
att det finns anledning till stort bekymmer om
framgången och lokaliseringen av produktionen.
Det är dock skäl att lägga märke till att undersökningarna rör de två första utsläppshandels12
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perioderna, då utsläppsrätternas priser tidvis varit rätt låga.

Klimatåtgärderna och ojämlikheten
Klimatåtgärderna kan ha effekter som skapar
ojämlikhet särskilt då de riktas mot konsumenter eller hushåll. Åtgärder som förbättrar låginkomsthushållens ställning i relation till höginkomsttagares ställning är progressiva. Åtgärder
som har motsatt verkan är regressiva. Klimatåtgärderna kan inverka på hushåll med låga inkomster på ett annat sätt än på hushåll med höga inkomster, eftersom hushållens konsumtionskorg är olika beroende på disponibla inkomster.
De har svårare eller det är dyrare för dem att få
lån för investeringar som minskar utsläppen (till
exempel för en bil med låga utsläpp eller förnyelse av hemmets uppvärmningssystem), och löneinkomsternas andel i förhållande till kapitalinkomster är större.
Till exempel uppskattas bränsleskatter ofta
vara regressiva. Det finns dock inte mycket empiriska resultat kring den ojämlikhetsskapande
effekten av bränsleskatter och de går inte så bra
att generalisera till olika länder. För Finlands del
finns bevis på att överföringen på priserna av
höjningen av dieselskatten 2012 var regressiv.
I de lägsta inkomst- och förmögenhetsgrupperna var överföringen av skattehöjningen på priserna 15–20 procentenheter större än i de högsta inkomst- och förmögenhetsgrupperna. Också i mer tättbebodda och mer urbana områden
överfördes en mindre andel av skattehöjningen
på priserna (Harju m.fl. 2018).
Hur övriga klimatåtgärder skapar ojämlikhet
är svårare att bedöma. Till exempel kan en flygskatt gott och väl vara progressiv. Eventuella effekter som skapar ojämlikhet är det i varje fall
skäl att ta i betraktande i planeringen av klimatpolitiken, ifall avsikten är att säkra en bred acceptans för åtgärderna. Om det på ett lämpligt
sätt planeras hur till exempel intäkterna av en
koldioxidskatt och utsläppshandeln riktas, kan
åtgärdernas eventuella effekt att öka ojämlikheten elimineras (t.ex. Bento m.fl. 2009).
(översättning från finska: Mikael Kosk)

Fotnot
1) Nullifiering av nettoutsläppen betyder att koldioxidutsläpp alstras bara i så stor mängd som haven, jordmånen
och de växande skogarna samtidigt binder till sig.
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