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Innledning og sammendrag1

Klimaproblemet er et eksempel på et internasjonalt miljøproblem
hvor utslippene fra hvert lite land har svært liten virkning på
miljøet. For slike miljøproblemer vil, i følge standard økonomisk
teori, et lite land ha ingen eller svake incentiver til å redusere
utslipp utover hva det er bundet til gjennom en eventuell
internasjonal avtale. Til tross for dette har mange små land
(inkludert bl a Norge og Sverige) en strengere klimapolitikk enn
hva de er pålagt gjennom internasjonale avtaler. Utredningen
drøfter hvorfor dette er tilfelle, og drøfter også konsekvensene av
at små land frivillig påtar seg en streng klimapolitikk.
I kapittel 2 gis det en drøfting av prinsippene for en globalt god
klimapolitikk. Det er ikke mulig å gi et absolutt svar på hvor
ambisiøs en slik politikk bør være. Svaret på dette vil avhenge av en
rekke faktorer, herunder hvordan en vurderer kostnadene knyttet
til klimaendringer, og hvordan en verdsetter fremtiden i forhold til
nåtiden (størrelsen på diskonteringsrenten). I hvert fall i Europa er
det ganske bred politisk enighet om at en bør forsøke å unngå
temperaturøkninger utover 2-3°C . Selv med dette målet spriker
analysene ganske mye både med hensyn til hvor store
utslippsreduksjoner som må til for å oppnå et slikt mål, og ikke
minst med hensyn til hvor sterk virkemiddelbruk som må til for å
nå et slikt mål. Det er bred enighet blant økonomer om et det
viktigste virkemiddelet for oppnå reduserte utslipp er at det blir en
pris på utslipp, enten i form av en CO2-avgift eller en pris på
utslippskvoter. I kapittelet blir det referert til studier som sier noe
om hvor høy utslippsprisen må være for unngå temperaturøkning
utover 2-3°C . Anslagene for optimal utslippspris for de nærmeste
år varierer fra ca 15 til ca 35 euro per tonn CO2, mens tilsvarende
1
Kjell Arne Brekke og Vivian A. Dyb har bidratt til deler av denne rapporten. Videre har
Björn Carlén, Cathrine Hagem, Lennart Hjalmarsson, Bengt Kriström og Astri Muren gitt
nyttige kommentarer til et tidligere utkast av rapporten. Jeg er alene ansvarig for innholdet i
den endelige versjonen.
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anslag fo
or 2050 er fra 60 till 280 euro per tonn CO2. Dett
argumentteres for at det
d kan væree gode grunnner for at utslippsprisen
n
de nærm este årene bør være betydelig høyyere enn den nederstee
(
15 euro
o per tonn C
delen av intervallet (dvs
CO2), og att en rimeligg
n er av størreelsesorden 22-3% per år.
vekst i uttslippsprisen
Klimapproblemet er et prob
blem som trenger internasjonalee
avtaler deersom er skaal oppnå ambisiøse klim
mamål. Det er
e imidlertid
d
en rekke grunner til at det er vaanskelig å ooppnå god klimaavtaler.
k
.
Kapittel 3 ser derrfor nærmeere på en situasjon uten noen
n
internasjo
onal klimaaavtale. Stand
dard økonom
m
misk teori legger som
regel til ggrunn at derrsom ingen internasjona
i
al klimaavtalle finnes, vill
hvert landd opptre i sn
never egenin
nteresse. Meed dette utgaangspunktett
vises det at vi bare kan
k vente sv
vært beskjeddne utslippsskutt, særligg
for små lland. Det viises imidlerttid at land ssom Norge og Sverige,,
stater som
m Californiaa, og landgru
upper som E
EU i virkelig
gheten førerr
en langt m
mer ambisiø
øs politikk enn
e standardd teori skullle tilsi. I dee
neste kappitlene blir det
d derfor drøftet nærmeere hvorfor enkelte
e
land
d
på dennee måten gjørr mer enn deres
d
egeninnteresser sku
ulle tilsi, ogg
hva konseekvensene av dette kan tenkes å værre.
Kapitttel 4 drøfteer hvordan et lite landd kan føre en
e ambisiøss
klimapoliitikk. Det ser spesielt på
p to presisseringer av en
e ambisiøss
klimapoliitikk for et lite
l land. Dissse kan litt uupresist besk
krives som
i)) Maksimer samlede utslippsredu
u
uksjoner i veerden til en
n
gitt kostn
nad for landeet
ii ) Gjennom
mfør landets del av en god in
nternasjonall
klimapoliitikk
nsnivået selvvsagt avhengig av hvorr
Når det gjelder i), er ambisjon
det er villig til å påta s eg. Uansettt hvor storee
store kosstnader land
disse kosstnadene er, gir i) følgende politikkkanbefaling dersom dett
finnes en
n internasjon
nal kvotepriis: For en ggitt totalkosstnad for ett
lite land reduseres samlede
s
utsslipp i verdden mest deersom dettee
de tiltakenee
landet gj ennomførerr de og baree de utslipppsreduserend
som er lø
ønnsomme til
t den interrnasjonale kvvoteprisen. Summen avv
disse tiltaakene i land
det vil gi en
n bestemt kkostnad for landet. Dett
som er iggjen av den samlede
s
kostnaden landdet er villig til
t å påta segg
brukes i uutlandet til å redusere uttslipp der gjeennom kvottekjøp.
Anbeffalingen over gjelder dersom dett er et velfungerendee
internasjo
onalt kvotem
marked, slik
k at et landss kjøp av kvvoter faktisk
k
redusererr utslipp and
dre steder i verden. Uttenom EU-systemet err
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det per i daag i hovedsaak CDM-meekanismen s om gir muliigheten til
å kjøpe kvvoter. Det er
e imidlertid
d en rekke ssvakheter veed CDMsystemet. D
Det er derfor ikke opplaagt hvilken tterskel for utsippspris
u
en skal bru
uke for å vurrdere hvor mye
m en vil rredusere inn
nenlandske
utslipp med
d.
Utgangsspunkt ii) ”Gjennom
mfør landetts del av en god
internasjon
nal klimapoliitikk” kan være
v
et prin sipp som err motivert
av moralsk
k art: ”Vi bør
b oppføree oss skikkkelig uansettt hvordan
andre oppfører seg”. En
E kan også argumenterre for et slik
kt prinsipp
olle” eller ”forbildeefffekt”, noe som blir
basert på ”pådriverro
dningen.
diskutert seenere i utred
I kapitteelet blir det argumenterrt for at en k
konkret utfo
orming av
et prinsipp
p av typeen ”gjennom
mfør landeets del av en god
internasjon
nal klimapollitikk” kan være å ta utgangspun
nkt i det
forløpet avv en utslippsspris (avgift eller kvoteppris) som må
m til for å
nå et ambiisiøst klimam
mål. Å ”gjennomføre laandets del av
a en god
internasjon
nal klimapoliitikk” inneb
bærer at det er denne prisen som
bør gjelde i alle beslu
utninger i laandet. I så fall blir den
n samlede
ke utslipp
psreduksjon
nen bestem
mt ved at alle
innenlandsk
utslippsred
duserende tilltak som er lønnsommee til dette prrisforløpet
blir gjenno
omført, men
ns tiltak som ikke er lønnsommee til dette
prisforløpet ikke blir gjennomførrt. Hvis ressten av verd
den fulgte
nsipp ville vii få et totalrresultat som var likt med det som
samme prin
ble definerrt som en god internasjjonal klimappolitikk. Sellv om det
k virke fornuftig ved første øyekast, er det
enkle prinsippet over kan
uproblematissk. Spesielt vil en ensiddig gjennom
mføring av
ikke helt u
”landets deel av en god
d internasjon
nal klimapollitikk” for et lite land
gi landet ett annet resu
ultat i form av kostnadeer og næring
gsstruktur
enn hvis allle andre land
d også haddee fulgt samm
me prinsipp.
Dersom
m et lite land
d ensidig ku
utter sine uttslipp vil deen direkte
virkningen på klimautvviklingen væ
ære tilnærmeet lik null. I kapittel 5
ngen også vil være ubettydelig selv om f eks
blir det visst at virknin
USA ellerr EU gjeennomfører betydeligee utslippsk
kutt. Der
redegjøres det for virk
kningen av utslippskuttt for de lan
ndene som
har påtatt seg utslip
ppsbegrensniinger i Kyyoto-avtalen (Kyotolandene), so
om i dag ståår for ca 30 % av de glo
obale CO2-u
utslippene.
Det antas aat utslippenee i denne grruppen av laand reduserees med 25
% innen 2025, med 80% innen 2050,
2
og meed 98 % innen 2100.
Utslippene i denne gru
uppen av lan
nd reduseress ytterligere og er nær
null gjenn
nom det 22. århundrre. Selv m ed slike dramatiske
d
utslippskuttt blir tempeeraturøkning
gen bare 0,118 °C lavere i 2100 og
7
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0,22 °C laavere i 2200 enn den villle blitt utenn utslippskutttene. Dettee
gjelder un
nder forutseetning av at utslippskutt
u
tene i disse landene ikkee
påvirker uutslippene i resten av veerden.
På bak
kgrunn av ovvenstående blir
b det i ressten av kapitttel 5 sett påå
mulige in
ndirekte virk
kninger av en ambisiøss klimapolitikk i et litee
land.
mest opplagte og best dokumenter
d
rte indirektee virkningen
n
Den m
av ensidiige utslippskutt er virkningen gjeennom karb
bonlekkasje..
Dersom eett land (evtt. en gruppee av land) reeduserer sine utslipp, err
det diversse mekanism
mer som kan
n føre til økkte utslipp i andre land..
Det er ddette som kalles
k
karbonlekkasje. K
Kapittelet drøfter
d
fleree
mekanism
mer av mark
kedsmessig og politisk art som girr opphav till
karbonlek
kkasje. Til tross for en omfattennde litteratu
ur om dettee
emnet fin
nnes det ikk
ke noen kon
nsensus om hvor kvantiitativt viktigg
karbonlek
kkasje er. De
D fleste litteeraturbidragg ser på virkn
ningen av att
et forholddsvis stort land
l
(USA) eller gruppee av land (E
EU, OECD,,
Annex 1)) reduserer sine utslipp, og beregneer hvor myee utslippenee
øker i ressten av verd
den. De flestte beregninggene anslår at resten avv
verden viil øke sine utslipp
u
med 5 - 30% avv utslippsreduksjonen i
landene ssom reduserer sine utslip
pp. Vår anallyse antyderr noe høyeree
karbonlek
kkasjerater for
f mindre land.
En muulig viktig in
ndirekte virk
kning av enssidige utslip
ppskutt er att
slike kuttt kan ha betydning
b
fo
or utviklinggen av ny klimavennlig
k
g
teknologii. Steng klim
mapolitikk i ett land kann gi raskere utvikling avv
klimavenn
nlig teknolo
ogi i dette landet. På grunn av kunnskaps-overførin
nger mellom
m land kan dette også gii en positiv utvikling avv
klimavenn
nlig teknolo
ogi også i an
ndre land. D
Dette kan igjjen gi laveree
utslipp i andre lan
nd, siden kostnadene knyttet til utslipps-reduksjon
ner vil gå ned som følge av den nye teknologien
n.
Selv o
om en slik teknologieeffekt kan være til steede, er dett
vanskeligg å vite hvorr stor den er. I en studdie diskutert i kapittelett
konkludeeres det med at denne effekten i nnoen tilfelleer kan væree
tilstrekkeelig stor tiil at den mer
m enn ooppveier den motsattee
virkningeen gjennom karbonlekk
kasje. Et viiktig forhold
d som ikkee
fanges o
opp av em
mpiriske stu
udier av deette fenomenet er att
virkningeen kan være diskontinuerlig: Med bbetydelig saannsynlighett
vil tekno
ologiutviklin
ngen i land
det med sttreng klimaapolitikk haa
beskjeden
n betydning
g for utslipp
pene i andrre land. Men
n det er en
n
positiv saannsynlighett for at det i landet meed streng kllimapolitikk
k
kommer et teknolog
gisk gjennom
mbrudd som
m kan bety ganske myee
for utslip
ppsutviklingeen i andre land.
8
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I det meeste av den økonomiske
ø
e litteraturen
n om klimap
politikk er
det lagt til ggrunn at allee land er rasjjonelle aktørrer som handler ut fra
egeninteressse. I den seenere tid err det en bettydelig litterratur som
viser at den
nne forutsettningen i maange situasjo
oner passer dårlig for
adferden tiil enkeltperssoner, og daa kanskje oggså for land. Dette er
utførlig disskutert i kap
pittelet. I littteraturen o
om sosiale preferanser
er det gitt een god doku
umentasjon på at individder ofte vil gjengjelde
gode handllinger med gode og dåårlige med dårlige. Imiidlertid er
detaljene o
om hvorforr adferden er slik fo
ortsatt gjenstand for
betydelig d
diskusjon. Studier
S
av individers adferd gir et dårlig
grunnlag fo
or å trekke sterke konklusjoner om adferden till nasjoner,
derfor er nettopp de underliggend
u
de mekanism
mene viktige. De ulike
oner for hvaa som er efffekten av
forklaringene har ulike implikasjo
piller, ikke minst
m
om deet er snakk om
o et spill
ensidige tilttak fra en sp
mellom naasjoner. Teo
oriene gir heller
h
ingen antydning om hvor
sterke effek
kter av denn
ne typen kan
n være.
I kapittelet er det også diskuttert mulige årsaker til at det er
vanskelig å oppnå en god intern
maavtale, og
nasjonal klim
o hvilken
betydning det kan ha at ett eller flere land u avhengig avv en avtale
fører en ensidig am
mbisiøs kliimapolitikk.. Konklusjonen fra
drøftingen er at ensidige utslippskutt fra en liten grupp
pe av land
ikke nødvendigvis biidrar til at flere landd slutter seeg til en
internasjon
nal klimaavtaale. Tvert i mot
m kan det motsatte væ
ære tilfelle:
Når noen land velger store utslip
ppskutt uavvhengig av utfallet
u
av
ndlinger, kan
k
dette styrke inssentivet til å være
klimaforhan
gratispassassjer, og det kan bli van
nskeligere å oppnå et samarbeid
orsiktig med
mellom maange land. En
E bør imidlertid være fo
d å trekke
for bastantte konklusjo
oner. Drøfttingen er baasert på en teori om
samarbeid som er my
ye brukt i liitteraturen; imidlertid finnes
f
det
også andre teorier. En kan ikke utelukke at eenkelte andrre av disse
teoriene kaan gi andree resultater vedrørende konsekven
nsen av at
noen land ensidig kuttter sine utsllipp uavhenggig av hva andre
a
land
gjør.
Kapittellet gir også en kort disskusjon om hvordan en
nsidige og
ubetingede utslippsku
utt fra ett land kan påvirke utfallet
u
av
forhandlingger, gitt at det blir en fremforhan
ndlet klimaavvtale. Det
konkluderees med at ensidige
e
og ubetingedee utslippsku
utt fra en
gruppe av lland som reggel vil påvirk
ke utfallet avv klimaforhandlinger.
Utfallet vill typisk påviirkes i en reetning som innebærer at
a landene
som gjenno
omfører enssidige og ub
betingede ut slippskutt før avtalen
kommer påå plass komm
mer dårligerre ut enn dee ville gjort uten slike
9
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utslippsk
kutt. Når dett gjelder virk
kningen av eensidige utsllippskutt påå
de fremfo
orhandlede samlede utsslipp, konklluderes det med at dett
ikke er oppplagt i hvilk
ken retning de vil påvirkkes.
Kapitttel 6 gir noeen avslutten
nde merknadder. Klimapolitikken till
et lite lan
nd har negllisjerbar direekte virkninng på klimautviklingen..
Dette fak
ktum, kombinert med att det er kosttnader knyttet til å føree
en klimappolitikk som
m er mer ambisiøs ennn internasjo
onale avtalerr
tilsier, reiiser spørsmåålet om hvorfor et lite lland skulle ønske
ø
å føree
en slik am
mbisiøs politikk. Det err to hovedgrrunner til att et lite land
d
kan ønsk
ke å føre en ambisiøs
a
pollitikk til trosss for kostn
nadene og till
tross for tilnærmet null direkte klimavirknin
k
ng:
a)) En kan mene
m
at en ensidig
e
ambbisiøs klimap
politikk kan
n
ha indireekte virknin
nger slik att den bidraar til å økee
sannsynliigheten for at også anddre land ettter hvert vill
føre en mer
m ambisiøs klimapolitikkk
b ) En kan mene
m
at et rikt
r
land harr en moralsk plikt til å
føre en ambisiøs klim
mapolitikk, uavhengig av
a om andree
land gjør det samme eller ikke
ngen over att mulige inddirekte virkn
ninger av en
n
Det følgeer av drøftin
ensidig aambisiøs kllimapolitikk er svært usikre. Den indirektee
virkningeen gjennom
m utviklingeen av klim
mavennlig teeknologi err
kanskje dden minst ussikre, selv om
m størrelsenn også av den
n er usikker..
Hvis en har stor tilltro til denn
ne indirektee virkningen
n, kan dettee
være av betydningeen for utfo
ormingen avv klimapoliitikken. En
n
ambisiøs klimapolitik
kk i form av
v en høy gennerell utslipp
pspris er dett
som traddisjonelt bliir sett på som den m
mest kostnadseffektivee
utformin gen av en am
mbisiøs klim
mapolitikk. M
Men hvis en viktig årsak
k
m
til at een fører en ambisiøss klimapoliitikk er et håp om
om påvirkerr utslippenee i andre lan
nd, kan dett
teknologiiutvikling so
være grun
nn til å avvvike fra en generelt uttformet klim
mapolitikk i
form av l ik utslippspris for alle. For
F å fremm
me teknologiutviklingen
n
m gir størree
kan det vvære grunn til å vri poliitikken i enn retning som
sannsynliighet for uttvikling av ny
n klimavennnlig teknologi enn en
n
generelt uutformet kliimapolitikk gir.
Selv o
om en har litten tro på att det finnes indirekte viirkninger avv
typen drrøftet over, kan et land
l
ønskee å føre en ambisiøss
klimapoliitikk av merr prinsipielle grunner, jjfr. punkt b)
b over. I såå
fall er dett nærliggend
de at den am
mbisiøse pollitikken utfo
ormes på en
n
kostnadseeffektiv måtte med lik uttslippspris fo
for alle. Selv om årsaken
n

10
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til å føre en
n ambisiøs klimapolitikk
k
k først og frremst er av prinsipiell
art, kan en
n håpe og trro at indirek
kte virkning er er til stede, slik at
den ambisiø
øse politikken kan påvirrke utslippen
ne også i and
dre land. I
så fall kan
n dette værre en grunn
n til å avviike fra den
n generelt
utformede og kostnadsseffektive po
olitikken. D ersom en f eks
e tror at
det er en mulig posiitiv indirektte virkning gjennom teknologit
utvikling, eer det også i dette tilfellle grunn till å vri politiikken i en
retning so
om gir stø
ørre sannsy
ynlighet fo
or utvikling av ny
klimavennlig teknologii enn en generelt utform
met klimapollitikk gir.

11

2

Optimal global klimapolitikk

Det er nyttig først å diskutere optimal klimapolitikk i en perfekt
verden hvor alle samarbeider. Her skal vi bare gi noen hovedtrekk,
da dette er forklart utførlig en rekke steder i litteraturen (Hoel et
al. , 2009; p.38-48). En optimal klimapolitikk kjennetegnes for det
første av kostnadseffektivitet. Det betyr at uansett hva klimamålet
er oppnås dette til så lave kostnader som mulig. Dette oppnås ved
at marginalkostnadene ved å begrense utslipp er like på tvers av
land, kilder og klimagasser. Sagt på en annen måte: Det er en felles
terskel for kostnader per tonn redusert utslipp for alle potensielt
utslippsreduserende tiltak: Alle tiltak med kostnader lavere enn
denne terskelen bør gjennomføres, mens ingen av tiltakene med
kostnader over denne terskelen bør gjennomføres.
I tillegg til kostnadseffektivitet må innsatsen for å begrense
utslippene stå i et rimelig forhold til gevinsten av disse tiltakene.
Hvis vi først ser bort fra de dynamiske aspektene ved
klimaproblemet, kan vi illustrere denne avveiningen som følger. La
kostnadene ved å redusere utslipp fra x0 til x være C(x0-x), som
antas å være en stigende funksjon. Videre antas marginalkostnadene
C’(x0-x) av å redusere utslipp å være stigene: Jo mer utslippene
allerede er redusert, jo mer koster ytterligere reduksjoner. Denne
marginalkostnadsfunksjonen er tegnet som den rette linjen C’ i
figur 2.1, hvor x0 er utslippene uten noen utslippsreduserende tiltak
(ofte kalt ”Business as Usual” – BaU – utslippet). Etter hvert som
utslippene x reduseres, blir det mer og mer kostbart med ytterligere
reduksjoner. Kurven C’ stiger derfor når vi beveger oss fra høyre
mot venstre.
Anta videre at miljøulempene ved utslippene kan beregnes i
samme verdier som andre kostnader, og er gitt ved en stigende
funksjon M(x). Den marginale miljøkostnaden M’(x) uttrykker
hvor mye miljøkostnaden øker med for en enhets økt utslipp når
utslippet allerede er x. Det er vanlig å anta både for klimaproblemet
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og mangee andre miljø
øproblemer er denne maarginalkostn
naden størree
jo større utslipp en allerede
a
har. Dette betyrr at kurven for
f M’(x) err
stigende ssom i figur 2.1.
2
Standaard økonom
misk analysee tilsier at ooptimale utsslipp er gittt
ved det utslippsnivåået som minimerer
m
suummen av kostnadenee
knyttet tiil å reduseree utslippene og miljøkoostnadene avv utslippene..
M.a.o. err de optim
male utslippene gitt veed den x-verdien som
m
0
minimereer C(x -x)+M(x). Rett frem
f
regningg gir at denn
ne x-verdien
n
er gitt derr
(2.1)

’ °

’

ostnaden av
v å reduserre utslipp er lik den
n
dvs der marginalko
naden.
marginalee miljøkostn
Optim
mumsløsning
gen er illu
ustrert i fiigur 2.1. Her
H
er v**
marginalk
kostnaden av utslippssreduksjoneer (ved deet optimalee
niutslippssnivået x*)). Variablen
ne x* og v* vil avhenge
a
avv
funksjoneene C og M som represeenterer teknnologi og preeferanser.
Figur 2.1

C’, M’
C’(x))
M’(x) = v(x)

v*

x*
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Klimaendriinger avhen
nger ikke direkte avv utslipp, men av
akkumulertte utslipp som påvirk
ker mengdeen av klim
magasser i
atmosfæren
n. Dette inn
nebærer at miljøkostnad
m
den av dagens utslipp
utgjøres avv klimakostn
nadene for all
a fremtid aav utslipp i dag. Som
vist i appeendikset till dette kap
pittelet inneebærer dettte at den
marginale miljøkostnaaden som regel
r
vil øk
ke over tid,, selv om
nkluderes det med at
utslippsnivåået er konsttant. I appeendikset kon
med at prissen på utslipp vt – hvor t står for tidd - i et optim
malt forløp
vil stige ovver tid med en årlig ratee et sted i in
ntervallet 1-6%. Tall i
nedre del avv intervallet virker mer plausible
p
enn
n i øvre del.
Hva kan en si om selve
s
nivået på en utslipppspris som skal stige
med 1-3% per år? Svarret på dette vil
v avhenge bblant annen av hva en
forutsetter om








befo
olkningsutvvikling
gen
nerell produk
ktivitetsveksst
utvviklingen av lavutslippste
l
eknologier
sam
mmenhengen
n mellom drivhusgasseer i atmossfæren og
klim
mautviklingeen
kosstnader knytttet til klimaaendringer
skraanke på mak
ksimal aksep
ptert temperraturøkning
størrrelsen på diiskonteringssrenten

Det finnes en rekke utredinger
u
so
om beregnerr optimale utslipp
u
og
H
et al. (22009) for en
n oversikt.
tilhørende utslippspris, se f eks Hoel
De ulike u
utredningen
ne gir gansk
ke sprikend e resultaterr, grunnet
ulike forutsetninger om
m punktenee over. Her vil vi spesiielt trekke
k utredningg, nemlig No
ordhaus (20008). I dennee analysen
frem én slik
brukes foru
utsetninger som
s
innebæ
ærer at kalkuulasjonsrenteen frem til
2100 i snittt blir 4,1%
%. Når det i optimalise ringen krevves at den
globale tem
mperaturøkn
ningen ikke skal
s
overstigge 2 oC, inn
nebærer en
globalt opttimal klimap
politikk at globale
g
utsliipp av CO2 (utenom
avskoging) kulminererr ca i 2035 og
o deretter avtar med en
e økende
n av århunddret. Den tilhørende
t
rate, i snittt 5% per år i resten
utslippsprissen starter på
p ca 16,5 do
ollar (ca 12 euro) per to
onn CO2 i
2010 og sstiger med ca 3,2% per år i rresten av århundret.
å
Startverdien
n i 2010 virrker svært laav. Imidlertiid vil en vekstrate på
3,2% per årr gi en utsliippspris i 20
050 på ca 422 euro og i 2100
2
på ca
200 euro. O
Også disse taallene kan viirke lave, og avhenger avv en viktig
forutsetnin
ng i analysen
n til Nordhaus: Det antaas at til en kostnad
k
på
ca 200 euro
o per tonn CO2 kan en eliminere alle utslipp
p av CO2.
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Noen viil mene at dette er for optimisstisk. Noen
n har ogsåå
argumenttert for at
a Nordhaaus forutseetter ureallistisk lavee
klimakos tnader2; meed høyere klimakostna
k
ader ville deen optimalee
f
vært høyere.
utslippsp risen i nær fremtid
I analyysen til Nordhaus er veksten i utsslippsprisen forholdsviss
høy. Hvi s kalkulasjo
onsrenten haadde vært lavvere enn hva Nordhauss
o
veksten
n i utslippspprisen vært lavere. Dett
antar (4, 1%) ville også
unner til at en
e fornuftig global klimapolitikk vill
finnes oggså andre gru
innebære en lavere vekstrate
v
forr utslippsprissen: For det første kan
n
e
umulig
g politisk å binde seg til en rasktt
det være vanskelig eller
viler på at prisen øker såå
økende uutslippspris. Hvis privatee aktører tvi
raskt som
m politikerrne annonseerer, kan dde gjennomføre for fåå
langsiktigge tiltak. Dette
D
tilsier en høyeere initial pris
p
og en
n
langsomm
mere veksttaakt. For det andre har eenkelte argu
umentert forr
at det sæ
ærlig i en tiidlig fase av
v helt ny teeknologi er viktig med
d
offentlig støttetiltak
k (se bl.a. Gerlagh eet al., 2008
8). Dersom
m
støttemek
kanismene for
f teknolog
giutvikling eer imperfekte, kan dettee
avhjelpes med en høyere
h
utslippspris ennn hva som
m ville værtt
e hadde perfekte
p
viirkemidler rettet mott
optimalt dersom er
O
dette argumenteet taler for en høyeree
teknologiiutvikling. Også
initial priis og en lang
gsommere veeksttakt.
Vi haar gitt noen argumenter for at den optim
male initialee
utslippsp risen kansk
kje bør væree noe høyeere enn hva Nordhaus’’
analyse ggir, samt at veksten
v
bør noe være lav
avere. Et ekssempel på ett
slikt prisfforløp er en
n pris på 50
0 euro per t onn CO2 i 2015 og en
n
vekst på 2% per år. Dette gir en
n pris på 1000 euro i 2050 og snautt
270 euro
o i 2100. En
n slik prisb
bane vil altsså ligge oveer den som
m
Nordhauus beregner i hele dettte århundre . Med foru
utsetningenee
obal klimapoolitikk baserrt på en slik
k
som Norrdhaus bruker vil en glo
utslippsp ris helt sikk
kert sikre at den globaale temperatturøkningen
n
ikke overrstiger 2 oC.3
I Hoe l et al. (2009
9) har vi sett på en rekkke andre studier i tilleggg
til Norhaaus. Alle dissse gir analy
yser av optiimal klimapolitikk som
m
innebærerr at global temperaturø
økning ikkee overstiger 2-3 grader..
Anslagen
ne for optimal vt for de nærmeste årr varierer fraa ca 15 til caa
35 euro pper tonn CO
O2, mens tilsv
varende ansllag for 2050
0 er fra 60 till
280 euro per tonn CO
O2.
2

Se bl.a. Hannemann (2008).
I denne anaalysen er det antaatt at en slik gob
bal utslippspris innnføres allerede i 2010. Jo seneree
en starter m ed en global utsslippspris av størrrelsesorden oveer, jo høyere måå prisbanen liggee
for å unngå ttemperaturøknin
nger over et bestm
met nivå.
3
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O
Oppsummeering av ka
apittel 2

Kapittelet har gitt en drøfting avv prinsippen
ne for en gllobalt god
kk. Det er ikke mulig
g å gi et abbsolutt svarr på hvor
klimapolitik
ambisiøs en
n slik politik
kk bør være. Svaret på ddette vil avheenge av en
rekke fakto
orer, herund
der hvordan en vurdereer kostnaden
ne knyttet
til klimaend
dringer, og hvordan
h
en verdsetter ffremtiden i forhold
f
til
nåtiden (stø
ørrelsen på diskontering
gsrenten). I hvert fall i Europa er
det ganske bred politiisk enighet om at en bør forsøkee å unngå
temperaturrøkninger utover 2-3oC.
C Selv medd dette måleet spriker
analysene ganske mye
m
både med henssyn til hvvor store
duksjoner so
om må til fo
or å oppnå et slikt mål, og ikke
utslippsred
h
sterk virkemiddelb
v
bruk som må
m til for å
minst med hensyn til hvor
nå et slikt mål. Det er
e bred enig
ghet blant ø
økonomer om
o at det
d blir en
viktigste virkemiddelett for oppnå reduserte uttslipp er at det
e pris på
pris på utsslipp, enten i form av en CO2-avvgift eller en
utslippskvo
oter. I kapitttelet blir dett referert till studier som
m sier noe
om hvor hø
øy utslippsp
prisen må være for unn
ngå temperaturøkning
utover 2-3oC. Anslagene for optim
mal utslippsspris for de nærmeste
år varierer fra ca 15 till ca 35 euro per tonn C
CO2, mens tilsvarende
f 60 til 280 euro pper tonn CO
C 2. Det
anslag for 2050 er fra
ner for at deen globale
argumenterres for at deet kan være gode grunn
utslippsprissen de nærm
meste årene bør være bbetydelig hø
øyere enn
den nederstte delen av intervallet
i
(d
dvs 15 euro per tonn CO2), og at
en rimelig vvekst i utslip
ppsraten er av
a størrelses orden 2-3%
% per år.

2.2

A
Appendiks til kapittel 2: Nærm
mere om op
ptimal
kkarbonpris

La mengden av CO2 i atmosfæren
a
(utover ”naaturlig meng
gde”) på et
tidspunkt t være gitt veed At. I enklle økonomisske analyser antas ofte
sammenhen
ngen mellom
m utslipp og
g beholdningg (x og A) å være gitt
ved
(2.2)

At +1 = (1 − δ )A
At + xt

Her er δ een depresieringsfaktor som sier h
hvordan CO
O2 gradvis
flyttes fra atmosfæren til andree karbonlaggre (særlig havet). I
virkeligheteen er samm
menhangen mellom x og A betydelig mer
komplisert enn den som er gitt ved ligninggen over, men
m denne
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ligningen
n er tilstreekkelig for å forklarre poengen
ne i dennee
fremstilli ngen. Med vår
v forenklin
ng kan δ ansslås til 0,5-1%, dvs. 0,5-1% av bbeholdningen
n av klimag
gasser (utovver langsiktig likevekt)
”forsvinn
ner” fra atmo
osfæren hverrt år.
Miljøsskaden avhenger ikke direkte avv utslippen
ne, men avv
beholdnin
ngen av kllimagasser i atmosfæreen4. Vi larr derfor M
avhenge av A i stedet fo
or x. Deet kan daa vises att
msbetingelsen
n i stedet forr (2.1) er gittt ved
optimum
(2.3)

C '( x0 − xt ) = vt

Hvor
(2.4)

∞

vt = ∑ (1 + r )
z =0

−z

(1 − δ )

z

M '( At + z )

Variabeleen vt gir utttrykk for miljøkostnad
m
den av ett ekstra tonn
n
utslipp, o
og kalles på
p engelsk ofte
o
”the s ocial cost of carbon”..
Ligning ((2.4) har en
n rett frem tolkning:
t
U tslipp av 1 tonn CO2 i
atmosfærren i periodee t gir et tilllegg til CO22 i atmosfærren i år t+zz
z
lik (1 − δ ) . Den marginale
m
miljøkostnadenn av dette i år t+z err
M '( At + z ) , slik
at den
n marginale kostnaden av 1 tonn utslipp
u
i år t
z
−− z
z
er lik (1−
− δ ) M '( At + z ) i år t+z, eller (1 + r ) (1 − δ ) M '( At + z ) nårr
vi neddisskonterer tiil år t med diskonterinngsrenten r (typisk avv
størrelsessorden 2-5
5%). Summen av disse ned
ddiskontertee
marginalk
kotnadene fo
or alle fremttidige år er ggitt ved (2.4)).
Det err av og til mer
m hensiktsm
messig å bruuke kontinueerlig tid enn
n
diskrete ttidsperioderr som vi harr gjort over.. Motstykkeet til (2.4) i
kontinuerrlig tid er
(2.5)

∞

v (t ) = ∫ e − ( r +δ ) z M '( A(t + z ))dz
0

v
Dette gir følgende veekstrate for v(t):

ddv(t )
M '( A(t ))
M’>0.
= r +δ −
< r + δ for M
v(t )
v(t )
Hvis M’ hadde værtt en konstan
nt, ville vt oogså vært konstant,
k
lik
k
ker over tid..
M '/(r + δ ) . Det er imidlertid to grunner ttil at M’ øk
For det fførste kan det
d være grun
nn til å tro at skaden fo
orårsaket avv
(2.6)

4

Miljøskadenn avhenger av klimaendringene, som igjen avhennger på en ganskee kompleks måtee
av beholdninngen av klimag
gasser i atmosfæ
æren. Vi forenkl
kler dette ved å la miljøskaden
n
avhenge dire kte av beholdnin
ngen av klimagasser i atmosfærenn.
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en gitt tem
mperaturøkn
ning er verre jo høyerre temperatturen er i
utgangspun
nktet. En kan altså mene at een økning i jordas
middeltemp
peratur fra 2 til 2,5 grader forårsakeer betydelig mer
m skade
enn en temperaturøkning fraa 1,5 til 2 gradeer. Siden
konsentrasjo
onen av klim
magasser og ttemperatureen vil være
atmosfærek
stigene oveer tid (i hverrt fall i de næ
ærmeste 50--100 år) bety
yr dette at
M’ vil være større jo stø
ørre A er, no
oe som gjør at vt vokserr med t.
dre grunnen
n til at M’ vokser
v
over tid er at in
nntekt per
Den and
innbygger k
kan forventees å fortsette å øke overr tid. Dette innebærer
at den relattive verdsetttingen av go
oder som ikk
ke øker i om
mfang eller
kvalitet oveer tid vil stigge i forhold
d til goder so
om vi får mer av over
tid.5 Spesielt vil økt
ø
inntekt øke beetalingsviljen
n for å
H inntekt ene øker meed 1-1,5%
unngå/begrrense klimaeendringer. Hvis
per år, er d
det ikke urim
melig å antaa at M’ av d enne grunnen vil øke
med minst 1-1,5% per år.
m M’ vokser med en kon
nstant rate peer år, vil ogsså vt vokse
Dersom
med den saamme konstaante raten. Resonnemen
R
ntet over tilssier derfor
at vt vil vok
kse med min
nst 1% per år.
å Når det ggjelder en øvvre grense
for veksten
n i vt følger det av uttry
ykket over aat såfremt M’(A)
M
ikke
6
avtar over tid vil vek
ksten i vt ik
kke overstigge raten r + δ . Med
tallene anty
ydet over gir dette en øvre
ø
grense ppå veksten i vt på 6%
per år.
Vi kan k
konkludere med
m at den optimale
o
glo
obale prisen på utslipp
vt vil stige o
over tid med
d en årlig ratte et sted i in
ntervallet 1--6%. Tall i
nedre del avv intervallet virker mer plausible
p
enn
n i øvre del.

5

Se Hoel og Steerner (2007) for en nærmere drø
øfting.
For det spesieell tilfellet at en ikke
i
bryr seg om
m mengden av kliimagasser i atmosfæren så sant
den er under en fastsatt øvre grennse, vil veksten i vt bli akkurat rateen r + δ .

6

19

3

Klimapolitikk uten klimaavtale

Klimaproblemet er opplagt et problem som trenger internasjonale
avtaler dersom er skal oppnå utslippsreduksjoner som monner.
Men det er vanskelig å få på plass forpliktende avtaler som
respekteres. Hvert land, i varierende grad i forhold til hvor rammet
de vil bli av et varmere og ustabilt klima, kan være tjent med at alle
land samarbeider om å redusere klimagassutslipp. Men de kan
komme enda bedre fra det ved at andre land samarbeider om å
redusere sine utslipp og at ens eget land ikke gjør noe. Dette
gratispassasjerproblemet kan gjøre det vanskelig å få på plass
bindende internasjonale avtaler som omfatter mange land. Vi skal
derfor i dette kapittelet se på hva teori og empiri sier om
klimapolitikk i fravær av en internasjonal klimaavtale (eller med en
avtale med begrenset omfang og ambisjonsnivå).

3.1

Klimapolitikk i følge økonomisk teori

I kapittel 2 drøftet vi egenskaper til en globalt optimal
klimapolitikk. Hovedpoenget var at marginalkostnaden av å
redusere utslipp skulle være lik på tvers av land, og at denne felles
marginalkostnaden på ethvert tidspunkt skulle være lik en
verdsetting vt av reduserte klimagassutslipp. Vi antydet at for en
forholdsvis ambisiøs global klimapolitikk (temperaturøkning ikke
mye over 2 grader) ville vt i nærmest fremtid kanskje være av
størrelsesorden 50 euro per tonn CO2, stigende til ca 100 euro per
tonn CO2 i år 2050. I utledningen av vt inngikk miljøskader i alle
fremtidige år for hele verden.
Standard økonomisk teori legger som regel til grunn at dersom
ingen internasjonal klimaavtale finnes, vil hvert land opptre i snever
egeninteresse (denne forutsetningen blir nærmere drøftet i avsnitt
5.4). Hvert land tar andre lands utslipp som gitt, og velger egne
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utslipp baasert på skaader på eget land av dissse utslippene. Mens vt i
kapittel 2 var summen av skadene for alle lland, tar altså et enkeltt
land baree hensyn til den
d delen av
v vt som anggår landet selv. Dette vill
ære en beskjeeden del av v t.
nødvendiigvis bare væ
La skaaden for land
d i være αivt, hvor Σiαi = 1. I følge teorien
t
overr
skulle vvi vente at land i vil velge sine utslip
pp slik att
marginalk
kostnaden av
a utslippsrreduksjoner er lik αivt. Sagt med
d
andre ordd: Alle utsliippsredusereende tiltak ssom koster mindre enn
n
αivt per to
onn CO2 bllir gjennomført, mens iingen tiltak som kosterr
mer enn α ivt blir gjen
nnomført.
Selv om
m klimaskad
der kan varieere sterkt m
mellom land, kan en grovv
approksim
masjon væree at hvert lands andell av totalsk
kaden er lik
k
landets aandel av verdens BNP. EUs andel av verdens BNP er caa
26%, som
m i så fall tilssier at αEU = 0,26. Tilsvaarende er Svveriges andell
av verden
ns BNP er ca
c 0,7%, som i så fal tiilsier at αSverige = 0,007..
Med v20111=50 euro per
p tonn CO
O2 og v2050=1100 euro per tonn CO2
vil vi altsså vente at EU
E bare påttar seg utsliippsredusereende tiltak i
dag som koster mind
dre enn 13 euro
e
per tonnn CO2, og frem
f
mot årr
2050 etteer hvert tiltaak som kosteer opp mot 26 euro perr tonn CO2.
Tilsvaren
nde for Sveriige (hvis vi ser
s bort fra at Sverige er
e bundet avv
EUs fellees politikk): Sverige vil bare påta seeg klimatiltaak i dag som
m
koster m
mindre enn 0,35
0
euro per tonn CO22, og frem mot
m år 20500
m koster opp
p mot 0,7 eu
uro per tonnn CO2.
tiltak som
I nestee avsnitt bliir det vist att i hvert falll noen land og regionerr
har en b etydelig strrengere klim
mapolitikk eenn teorien over skullee
tilsi.

3.2

Faktisk kllimapolitik
kk i utvalgtte land og regioner

I dette aavsnittet skal vi se næ
ærmere på kklimapolitikken i noen
n
utvalgte lland og regioner, nærmeere bestemt Norge, Sverige, EU ogg
Californiia. Beskrivellsene i dette kapittelet er basert på
p følgendee
kilder:
http://ww
ww.climatecchange.ca.gov/
http://ec..europa.eu/cclima/policiees/brief/eu//index_en.httm
http://ww
ww.sweden.gov.se/sb/d//3188
http://ww
ww.klimakur2020.no/
http://no
o.wikipedia.o
org/wiki/Kliimaforliket
http://ww
ww.regjering
gen.no/nb/d
dep/md/presssesenter/prressemeldin
ger/2008//Enighet-om
m-nasjonal-k
klimadugnadd.html?id=4
496878
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klim
Svensk
matpolitik,
SO
OU
2008:24
(www.swed
den.gov.se/ccontent/1/c6
6/09/96/94//8393cd02.pdf)
Norge
Kyotoavtaleen (1990)
Klimapolitiikken i No
orge styres per i dag først og fremst
f
av
Kyotoavtalen og Klim
maforliket. Kyotoavtale
K
en begrenseer Norges
utslipp av klimagasser i periodeen 2008 til 2012 til 101
1
% av
utslippet i 1990. For utslipp
u
utovver denne m
mengden måå vi kjøpe
klimakvoteer fra utlandeet.
Klimaforlikket (2008)
Gjennom K
Klimaforlikeet av 2008, faastsatte Storrtinget ytterrligere mål
for klimapo
olitikken i Norge:
N
-

-

Norge skal skjerpe sin Kyotofo
orpliktelse med 10
pro
osentpoeng
No
orge skal fram
m til 2020 påta seg en fo
orpliktelse om
o å kutte
de globale utsliippene av kllimagasser ttilsvarende 30
3 prosent
av N
Norges utsliipp i 1990.
No
orge skal satsse på å bli kaarbonnøytraalt innen 203
30.
2/3 av utslippsrreduksjonen
ne skal skje n
nasjonalt; deette svarer
til aat de norskee klimagassu
utslippene s kal reduserees med 15
til 117 millioner tonn innen 2020.

Disse målen
ne vil forsøk
kes nådd gjennom følgen
nde virkemiidler:
-

Stattlige avgifterr på autodiesel og bensin
n settes opp
p
Forrskning på fo
ornybar energi trappes k
kraftig opp
Dett norske bid
draget til å stoppe
s
avsko
oging i utvik
klingsland
økees
No
orge skal gjjenoppta fo
orhandlingen
ne med Svverige om
grø
ønne sertifikater
Øk
kte bevilgnin
nger til Jernb
banen
Belønningsordn
ningen for storbyerr som satser på
kollektivtransp
port blir ford
doblet
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B
Bevilgninger til et demonstrasjonsprrogram for utvikling avv
h avvindmølleer og andre umodne
u
eneergiteknolog
gier
D
Den offentlig
ge bilparken skal være kllimanøytral innen 2020
H
Hydrogenbiler skal få slippe gratis ggjennom bo
omringen ogg
h a gratis offeentlig parkering
O
Oljefyring tiil oppvarmin
ng av bygg skal fases ut gjennom
m
sttøtteordning
ger og lovfo
orbud, og ennergibruken i bygg skall
n ed

Klimakurr 2020 (2010
0) – danner grunnlag
g
for regjeringens vurdering
av klimappolitikken i 2011
2
Sluttrappporten fra Kllimakur 2020
0 dekker føllgende punk
kter:
-

vuurderer forvventet kvotep
pris i 2012, 22015 og 202
20
gjjennomgår internasjo
onale mål og virk
kemidler i
k
klimapolitikk
ken
vuurderer beh
hovet for nye eller eendrede virrkemidler i
kllimapolitikk
ken

Et utgaangspunkt i Klimak
kur 2020 er at de
d
norskee
klimagasssutslippene skal reduseeres med 155 til 17 milllioner tonn
n
innen 20220 (som er en
e del av mållene i Klimaaforliket – see over).
Fæhn (2010) haar beregnet at m
marginalkosttnaden avv
iv oppnåelsee av Norgess
utslippsreeduksjoner ved en kosttnadseffektiv
nasjonalee mål i 2020 er 190 Euro per tonn C O2.
n CO2-avgifft for de flesste sektorer som ikke err
Norgee har i dag en
dekket avv EUs kvoteesystem. Avgiften varierrer fra kr 191 til 384 (caa
25-50 Euuro) per to
onn CO2 (tall for 20012). I tilllegg betalerr
petroleum
mssektoren en avgift på kr 156-2009 (ca 20-27
7 Euro) perr
tonn CO
O2 (avhengig av brenselty
ype) i tilleggg til kvoteprrisen (dennee
sektoren er inkludertt i EUs kvotesystem).
Sverige
har ambisjoner om å bli
b et forbiilde innen klimaarbeid.
k
.
Sverige h
Deres kliimapolitikk har de senere årene bblitt stadig mer
m knyttett
opp mott EUs klim
mapolitikk og
o internasjoonalt samarrbeid innen
n
klimaarbeeid.

24

2012:3

Kllimapolitikk uten klimaavtale

Sverige er, i likhet med
m
Norge, omfattet aav Kyotopro
otokollen.
Sverige bessluttet imidlertid i 2002 et lavere m
mål for utslip
pp enn det
Kyotoproto
okollen i seeg selv påleg
gger dem; dde svenske utslippene
u
skal, som eet gjennomsn
nitt over åreene 2008 til 2012, være minst 4%
lavere enn u
utslippene var
v i 1990. Beslutningen
B
n ble holdt faast ved ny
gjennomgang av klim
mapolitikken
n i 2006. Dessuten tok den
b
daværende regjering beslutningen
om at utsllippene i Svverige i år
2020 skal være 25% lavvere enn utsllippene i 19990.
Målene for den sven
nske klimapolitikken fraam mot år 2020
2
er for
nde:
øvrig følgen
-

-

min
nst 50% av den
d svenske energien skaal være forny
ybar
utsllippene av drivhusgasse
d
er i Sverige for de sekttorer som
ikkee inngår i EUs systeem for utsslippsrettigh
heter skal
reduseres med 40% sammeenliknet medd 19907
eneergieffektivitteten skal øk
kes med 20%
%
min
nst 10% forn
nybar energii i transportssektoren

En femtedeel av utslipp
psreduksjoneen er alleredde oppnådd, mens fire
femtedeler gjenstår. Viirkemidler fo
or å nå målett er blant an
nnet:
-

-

drede skatterr og skjerpeede økonom
miske virkem
midler (her
end
er energi- og kulldioksid
dbeskatningeen av fossillt brensel
blan
nt de viktigsste)
gjen
nnomføringg av felles EU
U-beslutningger
utsllippsminskn
ninger gjen
nnom grøn
nne investeeringer i
utviklingsland eller
e
innsats i andre EU--land

Sveriges vissjon er at laandet innen
n 2050 skal ha en bærek
kraftig og
ressurseffek
ktiv energiforsyning utten nettoutsslipp av drivvhusgasser
til atmosfæ
æren.
Målet teenkes nådd gjennom trre handling splaner pressentert av
regjeringen
n:
-

en ffossiluavhen
ngig transportsektor
øktt energieffek
ktivisering
øktt bruk av forrnybar energ
gi

Sverige harr en CO2-avgift som i dag
d er på 10550 svenske kroner
k
(ca
115 Euro) per tonn CO2 til husholdninger o g tjenester, men bare
25% av dette til industrrien utenom
m kvotesysteemet.
7

EU-landene er blitt enige om en utslippsreduksjon på 20% frem mott 2020 i sitt
handelssystem (mer om dette under).
u
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EU
Kyotopro
otokollen krrever at de 15
1 landene soom utgjordee EU på dett
tidspunkttet Kyotop
protokollen ble undersskrevet red
duserer sinee
samlede CO2 utslipp i periodeen 2008-20112 til 8% under
u
1990-kning og pro
ognoser av C
CO2 utslipp
pet er EU påå
nivået. Ifø
ølge overvåk
god vei tiil å nå dette målet.
EU ø
ønsker å væ
ære en leden
nde styrke innen klim
maarbeid, ogg
E jobber i
jobber deerfor hardt for å redussere klimagaassutslipp. EU
tillegg m
med å utviklee strategier for å tilpassse seg de uunngåeligee
følgene aav klimaendrringer. Som følge av dettte inngikk EU-landene
E
e
i 2007 en
n felles avtalee seg imellom
m om å reduusere utslipppene til 20%
%
under 19990-nivået innen
i
2020. Dette er en reduksjjon som err
betydeligg større enn den Kyotop
protokollen pålegger disse landene..
EU-landeene har dessuten tilbudt seg å reduseere sitt samlede utslipp till
30% undeer 1990-nivåået, forutsatt at andre I- og U-land taar sin del av
v
ansvaret ffor å reduseere verdens samlede uts
tslipp i en ny
n bindendee
klimaavtaale. Denne avtalen
a
skal i så fall ta form i begy
ynnelsen avv
2013, nårr den første avtaleperiod
a
den fra Kyottoprotokolleen går ut.
Initiattiv som tas av
a EU-landeene for å reddusere klimagassutslipp
p
inkludereer følgende:
-

Sttadig forbed
dre energiefffektiviteten i husholdnin
ngene
G
Gi mandater til økt bruk
k av fornybaar energi, slik som vind,,
so
olar energi, bioenergi
b
etc
Sttøtte utvikliingen av CC
CS (Carbon C
Capture and
d Storage)
Iggangsetting av Europeaan Climate Change Prrogramme i
20000

I tillegg vvil EU utviikle en omfattende tilppasningsstrattegi for EU
U
som vil b edre Europaas motstandsstyrke til kklimaendring
ger.
ndlinger om
m
EU haar lenge værtt en pådriver i internasjoonale forhan
klima. Diisse har ledeet til to FN-aavtaler innenn klimaarbeid - the UN
N
Framewo
ork Conventtion on Climate Changge (UNFCC
CC) i 19922
og den om
mtalte Kyotoprotokollen i 1997.
Prisen
n på kvotenee i EUs kvottesystem er i dag (10. januar 2012)
ca 7 Euro
o per tonn CO
C 2, men haar i store deeler av perioden 2008 till
2011 værtt betydelig høyere.
h
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California
Gjennom tthe Californ
nia Global Warming
W
So
olutions Acct of 2006
vedtok guvvernør Schwaarzenegger og
o the State Legislature at statens
drivhusgasssutslipp i 20020 skal væ
ære på 1990--nivå. I tilleegg er det
etablert et mål om å reedusere utsliippene til 800% under 19
990-nivået
innen 2050.
For å nåå disse målen
ne ble det i 2005
2
etabler t en ledergru
uppe for å
koordinere klimaarbeiidet i alle statlige
s
selsk
kap – the California
C
Environmeental Protecttion Agency
y (CalEPA)
The Clim
mate Changge Scoping Plan
P
gir de vviktigste pun
nktene for
hvordan staaten skal nå sine utslipsssreduksjonsm
mål:
-

-

-

-

-

-

”Caap-and-Trad
de Program””: Setter en
n streng grense
g
for
mak
ksimalt utsliipp
Traansport: 30%
% reduksjon av klimagasssutslipp fra transport
innen 2016, reedusere karb
bonintensivtt drivstoff med 10%
ndre byggin
ng/planleggiing/utvikling
g i byene
innen 2020, en
d å legge fokus på klima i dette arbeiidet
ved
Elekktrisitet ogg energi: Forbedredde standarrder for
app
parateffektivvitet, 33% fo
ornybare enh
heter innen 2020, økt
bru
uk av effektiive ”combined heat andd power”, øk
kt bruk av
solaar energi, grønne bygnin
nger, effektiivt vannforb
bruk
Ind
dustri: De 800
8
største utslippskilldene i California –
ink
kludert semeent; revisjon av de størstte industriellle kildene
for å identifisere mu
ulighetene for reduk
ksjon av
klim
magassutslip
pp hos disse,, regulering aav raffinerieer
Higgh Global Warming
W
Pottential Gasess: Fange ”hiigh global
warrming”-utsliippsgasser so
om allerede er i bruk og
g redusere
fram
mtidig påviirkning gjeennom lekk
kasjeresisten
nt utstyr,
resttriksjoner påå bruk, og avvgifter
Skoogindustri: Bevare
B
skogbruksarealerr og muligee frivillige
reduksjoner i sk
kogbruksprosjekter
Jord
dbruk: Meer effektivt utstyr, drivstofforrbruk og
van
nnbruk gjenn
nom transpo
ort og energgimål; reduk
ksjoner fra
gjødselkomposstering;
adreessering
av
pro
oduktivitetsvvirkninger avv avlinger ogg husdyrbestand
Søpp
ppel og gjenviinning: Redu
usere metan
nutslipp og bevege
b
seg
i rettning av høy
y gjenvinnin
ngsgrad og n
null restavfall
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Oppsum mering av eksemplene
e
Det er uttenfor ramm
men av dette notatet å beregne kostnadene till
alle tiltak
kene beskrevet over. Men for m
mange av tiltakene
t
err
kostnaden
yere enn en beskjeden bbrøkdel av (maksimalt)
n klart høy
50 Euro pper tonn CO
O2, som ”burde” være deen riktige veerdsettingen
n
av CO2-uutslipp i følge kapittel 3.1. Det er derfor klarrt at enkeltee
land er villige till å påta seg kostnaader for å reduseree
m langt overrstiger det ssom følger av landeness
klimagasssutslipp som
snevre eggeninteresserr.

3.3

Oppsumm
mering av kapittel
k
3

Klimapro
oblemet er et
e problem som trengeer internasjo
onale avtalerr
dersom eer skal oppnå ambisiøsse klimamåll. Det er im
midlertid en
n
rekke gruunner til att det er van
nskelig å opppnå god klimaavtaler.
k
.
Kapittele t ser derffor nærmerre på en situasjon uten noen
n
onal klimaaavtale. Stand
dard økonom
m
internasjo
misk teori legger som
regel til ggrunn at derrsom ingen internasjona
i
al klimaavtalle finnes, vill
hvert landd opptre i sn
never egenin
nteresse. Meed dette utgaangspunktett
vises det at vi bare kan
k vente sv
vært beskjeddne utslippsskutt, særligg
for små lland. Det viises imidlerttid at land ssom Norge og Sverige,,
stater som
m Californiaa, og landgru
upper som E
EU i virkelig
gheten førerr
en langt m
mer ambisiø
øs politikk enn
e standardd teori skullle tilsi. I dee
neste kappitlene blir det
d derfor drøftet nærmeere hvorfor enkelte
e
land
d
på dennee måten gjørr mer enn deres
d
egeninnteresser sku
ulle tilsi, ogg
hva konseekvensene av dette kan tenkes å værre.
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4

Hvorfor og hvordan et lite land
kan føre en ambisiøs
klimapolitikk

4.1

Ulike ambisjonsnivåer

En kan tenke seg (minst) tre ulike ambisjonsnivåer for
klimapolitikk for et lite land. Disse er
a) Gjøre lite eller ingenting for å redusere utslipp av
klimagasser
b) Slutte seg til og overholde en eksisterende internasjonal
klimaavtale til så lave kostnader som mulig for landet
c) Gjøre mer for å redusere utslipp enn eksisterende
internasjonal klimaavtale(r) tilsier
4.1.1

Lavt ambisjonsnivå

Det laveste ambisjonsnivået (a) er å gjøre lite eller ingenting, og
heller ikke slutte seg til en internasjonal avtale om den finnes (dvs.
Kyoto-avtalen). Dette kan virke fjernt fra ambisjonsnivået i land
som Norge og Sverige og en rekke andre europeiske land, men er
likevel det ambisjonsnivået de fleste land i praksis har i dag. Det er
også et slikt utgangspunkt som ofte er brukt i økonomisk teori om
koalisjonsdannelser: Det antas her som oftest at land utelukkende
gjør hva som er best for landet selv, gitt hva de andre gjør. Dette
gir det velkjente gratispassasjer-problemet: For hvert land kan det
være bedre at alle samarbeider om å redusere utslipp enn at ingen
gjør noe. Men det er enda bedre for et enkelt land at de andre
landene samarbeider om å redusere sine utslipp og at landet selv
ikke påtar seg noen slike forpliktelser. Når alle land oppfører seg
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slik vil ett typisk resu
ultat bli at det
d bare blirr samarbeid
d mellom en
n
liten grupppe land. Deette blir disk
kutert nærmeere i avsnitt 5.5.
En muulig innvend
ding mot denne tankeggangen er at
a vi sjelden
n
observereer land som åpent beskriver sin poliitikk som et ønske om å
være grattispassasjer og overlate samarbeid ttil andre. Men
M selv om
m
dette ikk
ke er en offisiell begrun
nnelse for ppolitikk i no
oen land, err
trolig meekanismer avv typen over viktige forr at et land ikke slutterr
seg til avvtaler, ofte under ”påskudd” om at avtalen er spesieltt
ugunstig for landet, eller at landet bare vill slutte seg til hvis allee
nd slutter seg til. Arrgumenter av sistnevn
nte type err
andre lan
velkjente i de faktiske klimaforhaandlingene.
m vi ikke kaan utelukke at ambisjonnsnivå (a) girr en brukbarr
Selv om
beskrivelsse av ambissjonene i mange
m
land, passer dett neppe forr
Norge ogg Sverige og
g en rekke an
ndre europeeiske land . I den videree
fremstilli ng skal vi derfo
or begrennse diskussjonen till
ambisjon snivåene (b)) og (c).
4.1.2

Middels am
mbisjonsnivå
å

Hvor am
mbisiøs en politikk av ty
ypen (b) err avhenger av
a hvor god
d
den interrnasjonale avvtalen er. En
n ”optimal” internasjon
nal avtale vill
nettopp vvære utform
met slik at hvis
h
landenee slutter seg
g til den ogg
overholdeer den og hvert
h
land for
f øvrig gjøør det som er best forr
landet, såå blir totalreesultatet ”op
ptimalt”. Nø
Nøyaktig hvo
or streng en
n
slik intern
nasjonal avttale bør væree var diskuteert i kapittel 2. Uansettt
hvor streeng avtalen er,
e vil den gi en pris på utslipp av klimagasser.
k
.
Denne prrisen vil værre en kvotep
pris hvis avtaalen er av Kyoto-typen,
K
,
dvs. at lland tildeles kvoter so
om landenee så kan handle
h
med..
Alternativvt kan vi ten
nke oss en god internasjjonal avtale som
s
i stedett
for å fo
okusere dirrekte på utslippskvot
u
ter er en avtale om
m
virkemidddelbruk som
m landene må
m gjennomfø
føre. I en slik avtale kan
n
et sentrallt virkemidd
del være en felles CO2--avgift som alle landenee
pålegges å bruke.
Hva in
nnebærer ett ambisjonsn
nivå av typenn (b) for deen konkretee
utformin gen av et lite landss politikk? Svaret avvhenger avv
egenskap ene til den
n internasjon
nale avtalenn. Hvis avtaalen direktee
regulerer virkemiddeelbruken i de
d enkelte llandene, er hvert landss
klimapoliitikk direktee fastlagt gjennom avtaalen. Hvis avtalen er avv
Kyoto-tyypen, vil avttalen gi en kvotepris. Kvoteprisutviklingen i
årene frem
mover vil bli
b bestemt av
a hvordan ddet samledee kvotetakett
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utvikler seeg, samt av
a teknolog
giutviklingen
n. Hvor fo
orutsigbar
kvotepriseu
utviklingen blir vil avvhenge av h
hva avtalen sier om
hvordan deet samlede kvotetaket utvikler segg. Hvis for eksempel
avtalen fastsetter dettte kvotetakeet på en gaanske rigid måte, vil
kvoteprisutvvikling bli ganske
g
usikk
ker. Hvis en
n er svært
fremtidig k
opptatt avv å ikke ovverstige en helt besteemt mengd
de CO2 i
atmosfæren
n kan det likevel være fornuftig å ha en gan
nske rigid
utvikling avv kvotetakett i den internasjonale avvtalen. Hvis en har en
noe mer fleksibel holdning
h
tiil hvor en
n til slutt ender i
konsentrasjo
onen inneforr et intervalll (f.eks. 500
0-550 ppm
atmosfærek
CO2-e) kan
n det være fornuftig å la utviklinggen av kvottetaket bli
bestemt oggså ut fra en rimelig foru
utsigbar utvik
kling av kvo
oteprisen.
Den økonomisk beeste måten for et lite lland å tilpassse seg en
internasjon
nal avtale som pålegger landet en bbestemt totaalkvote og
som tillateer handel med
m
kvoter er som fø
ølger (se bl a NOU
2000:1). Landet bør
b
gjenn
nomføre dde og bare
b
de
utslippsred
duserende tiltakene
t
som
s
er lø
ønnsomme til den
internasjon
nale kvoteprrisen. Derso
om en lar allle private aktører stå
overfor den
n internasjon
nale kvoteprrisen i alle ak
ktørenes beslutninger
(herunder beslutningeer om nyettableringer og nedleggelser), vil
markedet i stor grad gjennomføre nettopp de tiltaken
ne som er
samfunnsøk
konomisk lønnsommee. Offentligge organer må også
treffe beslu
utninger so
om har kon
nsekvenser for klimagaassutslipp.
Også for slike besluttninger bør den intern
nasjonale kvvoteprisen
urdere lønnssomheten avv tiltakene.
legges til grrunn for å vu
I drøftiingen over har vi gåttt ut fra aat det ikke er noen
begrensninger på hvorr mange kvo
oter hvert laand kan kjø
øpe på det
nale markeedet. I så
s
fall vvil fordelingen av
internasjon
utslippsred
duserende tiiltak innen landets greenser versuss kjøp av
kvoter bli bestemt avv kvotepriseen og kostn
nadene av å redusere
utslipp innenlands. Nåår alle landene oppførerr seg på den
nne måten
får vi en ko
ostnadseffek
ktiv fordelin
ng av utslippp mellom laand, mens
samlede uttslipp blir bestemt
b
av avtalen. I K
Kyoto-avtalen er det
imidlertid n
noen formuleringer som
m kan tolkess som en beegrensning
på hvor m
mye kvoter et
e land kan
n kjøpe i uttlandet. Hvvis en slik
begrensning er en bin
ndende skranke for et land må deen interne
utslipp i dettte landet være høyere en
nn den interrnasjonale
prisen på u
kvoteprisen
n. Den interrne utslippsp
prisen i land et må være akkurat
a
så
høy at en tilfredsstilleer en slik sk
kranke på k
kjøp av interrnasjonale
d en høyerre intern prris blir fleree utslippsred
duserende
kvoter (ved
tiltak gjen
nnomført in
nnenlands, og derme d blir beh
hovet for
31
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kvotekjøpp mindre). En enkel måte
m
et landd kan oppn
nå en intern
n
utslippsp ris som er høyere
h
enn den
d internassjonale kvotteprisen er å
innføre en egen utslippsavgiift som kkommer i tillegg till
kvoteplik
kten. I sine vurderinger
v
av
a utslippsreeduserende tiltak
t
vil i såå
fall alle pprivate aktørrer legge til grunn den samlede utsslippsprisen,,
som er llik summen
n av den in
nternasjonalle kvoteprissen og den
n
nasjonalee avgiften (det er deette system
met vi i daag har forr
mssektoren i Norge). Også
O
for besluutninger som
m foretas avv
petroleum
offentligee organer i landet med
d skranker på kvotekjø
øp bør den
n
interne prrisen (dvs. sum
s
av kvoteepris og avgiift) legges tiil grunn.
4.1.3

Høyt ambissjonsnivå

Dersom vvi har en god
d internasjonal avtale, err det neppe noen grunn
n
for noen land å ha et ambisjon
nsnivå utoveer (b). Dag
gens Kyoto-m
svakh
heter:
avtale harr imidlertid mange
-

deen dekker bare ca 30% av
a verdens kklimagassutslipp
avvtalen er ko
ortsiktig, og
g gir ingen ssignaler om
m hva vi kan
n
veente etter 20
012
C
CDM-ordnin
ngen har en rekke svakhheter

Gitt dissee momenten
ne, er det i flere europeeiske land en
e betydeligg
opinion ssom mener at
a et ambisjo
onsnivå av ttypen (b) err for passivt..
Samtidig er det ikke helt klart hva
h som kann oppnås meed et høyeree
ambisjon snivå. Noen
n har argumeentert med aat ”forbildeeffekten” err
viktig: V
Ved at et laand gjør meer enn det er forplikteet til av en
n
internasjo
onal avtale øker
ø
sjansen for at også aandre land skjerper
s
sinee
klimapoliitiske mål. Et
E annet argument har vvært mer insstrumentelt::
En ambbisiøs klim
mapolitikk i ett landd kan bid
dra til en
n
teknologiiutvikling so
om på sikt gir
g lavere uttslipp også i andre land..
Et tredje argument fo
or en ambisiiøs klimapollitikk er av moralsk
m
art::
h en moraalsk plikt å gjøre mer enn Kyoto-Rike landd i Europa har
mer tilbake til dissee
avtalen fforplikter landene til. Vi komm
momenteene i kapittel 5. I resten av dette kappittelet skal vi drøfte påå
hvilken m
måte et lite laand kan ha et
e høyere am
mbisjonsnivåå enn (b) ogg
hva det b etyr for kon
nkret klimap
politikk i lanndet.
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U
Ulike utform
minger av en ambisiiøs klimapolitikk

Vi skal i det følgend
de se på to presiserin
nger av en ambisiøs
kk for et lite land (”høy
yt ambisjonssnivå”). Disse kan litt
klimapolitik
upresist besskrives som
i.
ii.

Mak
psreduksjoneer i verden til en gitt
ksimer samlede utslipp
kosstnad for lan
ndet
Gjeennomfør landets deel av en god inteernasjonal
klim
mapolitikk

Hvor ambiisiøs (i) er avhenger selvsagt av h
hvor store kostnader
landet er viilllig til å påta seg. For at
a (i) skal væ
ære mer amb
bisiøs enn
(b), dvs. ”m
middels amb
bisjonsnivå”,, må kostnaddene være høyere enn
det som fø
ølger av (b
b). Vi vil i neste avsn
nitt diskuterre hva (i)
innebærer for utformiingen av kliimapolitikkeen i et lite land som
n presise
Norge elleer Sverige. Når det gjelder (iii), vil den
utformingeen avhenge av hva en definerer
d
som
m ”god inteernasjonal
klimapolitik
kk”. Dette er diskutertt i kapittel 2, og neden
nfor vil vi
diskutere h
hva et slikt overordnet prinsipp in
nnebærer for konkret
klimapolitik
kk i lite land. Vi skal i drøftingen under leggee til grunn
en Kyoto-liignende avtaale som bakg
grunn.
4.2.1

M
Maksimer saamlede utslippsreduksjooner i verde
en til en
gitt kostnad for landet vi
v ser på

Dersom et land skal pååta seg kostn
nader utoveer hva en oveerholdelse
av Kyoto-aavtalen inneb
bærer, virkeer det rimeliig (men ikke opplagt,
som jeg vil komme tiilbake til) att vi skal fo rsøke å opp
pnå størst
nadene. Vi
mulig samlede globale utslippsreduksjoner til disse kostn
vil først drrøfte hva deette innebærrer for landdets klimapo
olitikk, og
deretter se på hvorfor en
e slik politiikk i praksiss kan være ko
omplisert.
Anta at det foreliggger en veldeffinert internaasjonal kvottepris. For
en gitt tottalkostnad for
f et lite land reduserres samlede utslipp i
verden meest dersom dette landeet gjennomffører de og
g bare de
utslippsred
duserende tiltakene
t
som
s
er lø
ønnsomme til den
internasjon
nale kvotepriisen. Summeen av disse ttiltakene i landet vil gi
en bestemtt kostnad fo
or landet. Det
D som er igjen av den
n samlede
kostnaden landet er villig
v
til å påta
p
seg brrukes i utlan
ndet til å
redusere u
utslipp der gjennom kvotekjøp
k
(hvor dissee kvotene
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”brennes”” slik at sam
mlede utslipp
p faktisk gårr ned).8 Klim
mapolitikken
n
i landet bblir altså akk
kurat som un
nder ambisj onsnivå (b), forskjellen
n
er at landdet i det mer
m ambisiøse tilfellet bbruker mer penger
p
til å
redusere uutslipp i utlaandet.
Reson
nnementet over baserte seg
s implisittt på to antag
gelser:
I.
II.

d et var en 1-ttil-1 sammen
nheng melloom kvotekjø
øp i utlandett
ksjoner i utlaandet
o g faktiske utslippsreduk
nnenlandskee tiltak i lan
ndet vi ser på har ikk
ke har noen
n
in
viirkninger påå utenlandsk
ke utslipp

Som vi straks sk
kal vise, kan
k
disse forutsetnin
ngene væree
problemaatiske . Merrk at her er det en forsskjell fra am
mbisjonsnivåå
(b). Undder (b) bryr vi oss ikke om hva vårre handlingeer innebærerr
for faktisske utslipp i utlandet, vi er under (bb) bare opp
ptatt av at vii
formelt s ett holder oss til den intternasjonalee avtalen.
Det err (minst) tree forhold som
m gjør at I oog II ikke er oppfylt:
-

im
mperfekt CD
DM (innebæ
ærer at I ikkee er oppfylt)
k
karbonlekkassje (innebærer at II ikkee er oppfylt)
an
ndre indirrekte virkn
ninger av innenland
dske
(iinnebærer att II ikke er oppfylt)
o

tiltak
k

En klimaaavtale hvor mange land
d ikke har nnoen forplik
ktelser i dett
hele tatt er i utgangsspunktet svæ
ært lite kosttnadseffektiiv. I Kyoto-har en forsøk
kt å bøte påå dette gjennnom den sååkalte ”clean
n
avtalen h
ment mechan
nism” (CDM
M). Poengett med dennee ordningen
n
developm
er at i-lan
nd i stedet fo
or å reduserre egne utslippp skal kunne betale u-land for aat de reduserer sine utsllipp. Dette ggjøres ved att u-land kan
n
utstede CDM-kvoteer i et om
mfang svarrende til de
d utslipps-reduksjon
nene de påtaar seg. I-land
dene kjøper slike CDM--kvoter som
m
gir dem m
mulighet till å slippe utt mer enn ddet som svarrer til deress
initiale uttslippstak i henhold
h
til Kyoto-avtale
K
en.
I en iddeell verden
n ville CDM
M-ordningenn vært identtisk med en
n
situasjon hvor u-land
dene ble tild
delt kvoter i et omfang nøyaktig
n
lik
k
utlippenee de ville hattt uten tiltak
k, som de såå kunne selg
ge i den grad
d
de gjenno
omfører egn
ne tiltak. I virkeligheten
v
n fungerer ikke
i
CDM-ordningen
n helt i overensstemmeelse med et sslikt idealbilde. Spesieltt
er det ggod grunn til å spørrre seg om hvor reellle utslipps-8

På samme måte som drøfttet over i forbin
ndelse med ”midddels ambisjonsn
nivå” (b), vil en
n
eventuell binndende skranke på hvor mye et land må gjøree av tiltak hjemme innebære en
n
intern pris påå innenlandske utslipp
u
som er hø
øyere enn den intternasjonale kvo
oteprisen.
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reduksjonene knyttet til CDM--kvoter er. Det er to hovedproblemer9: For det første
f
kunn
ne tiltaket ssom gir gru
unnlag for
CDM-kvotter blitt gjjennomført (umiddelbbart eller litt
l
inn i
fremtiden) selv om deet ikke hadd
de vært knyyttet CDM--kvoter til
or det andree kan tiltak
ket ha ulike indirekte virkninger
v
tiltaket. Fo
gjennom m
markedet som
m gir økte utslipp
u
andree steder i øk
konomien
som i hverrt fall delviis oppveier utslippsredduksjonen knyttet
k
til
CDM-kvottene. Uansett hvor god
dt sertifiserin
ngssystem en
e har for
CDM-kvottene er det nesten
n
umulig helt å garrdere seg mo
ot disse to
problemenee. Et land som kjøpeer CDM-kvvoter kan imidlertid
kompenserre for disse svakhetene gjennom h
hvordan vi lar
l CDMkjøp inngå i landets in
nterne klimaregnskap. H
Hvis vi for eksempel
nenhver CD
DM-kvote har null efffekt på kliima mens
tror at ann
annenhver kvote gir ekte utslippsreduksjonerr svarende til
t kvoten,
kan landet i sitt regnsk
kap regne ½ tonn reduseerte utslipp i utlandet
når det kjøp
per en CDM
M-kvote for 1 tonn.
Når barre et begren
nset antall laand slutter sseg til en avvtale (som
dagens
K
Kyoto-avtalee)
oppståår
probleemet
med
d
såkalt
karbonlekk
kasje: Tiltak
k i et land eller en grruppe av laand for å
redusere uttslipp av CO
O2 kan føre til
t økte CO 2-utslipp i an
ndre land.
Vi kommerr utførlig tillbake til dettte i kapittel 5. Et poeng
g her er at
ulike typerr tiltak i et
e land kan
n gi ulik k
karbonlekkassje. Dette
innebærer at dersom
m en skal maksimeree samlede utslippsreduksjoner i verden for en gitt kostnad m
må en i prin
nsippet ta
hensyn til hvordan ulike tiltak i laandet påvirk
ker utslipp i utlandet.
Det sier seeg selv at deette i praksiis kan være svært vansk
kelig eller
umulig.
oppsummeree: Et klimap
politisk måll av typen (i) virker
For å o
umiddelbarrt ganske fornuftig.. Når en
n tar heensyn til
komplikasjonene disku
utert over veedrørende beeregninger av
a samlede
duksjoner err det imidlertid ikke opplagt hva et slikt
utslippsred
nkret utforrming av
overordnet prinsipp innebærer for kon
klimapolitik
kken for et lite
l land som
m Norge elleer Sverige.
4.2.2

G
Gjennomfør landets del av en god iinternasjona
al
kklimapolitikkk

Motivasjon
nen for et sliikt prinsipp kan være avv moralsk arrt: ”Vi bør
oppføre osss skikkelig uansett
u
hvorrdan andre o
oppfører seg
g”. En kan
9

For en nærmeere omtale vises til
t bl.a. Hagem og Holtsmark (20008).
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også arguumentere forr et slikt prin
nsipp basertt på ”pådriveerrolle” ellerr
”forbildeeeffekt”; vi kommer
k
tilb
bake til dissee momenten
ne i kapittell
5. Uanseett: Dersom
m et prinsip
pp av dennne typen sk
kal brukes i
utformin gen av kon
nkret klimap
politikk, måå en først definere
d
hvaa
nes med en god
g internasjjonal klimappolitikk. Herr vil vi leggee
som men
til grunn at en god in
nternasjonall klimapolitiikk kjenneteegnes ved att
den




opppnår klim
mamål til så lave kkostnader som
s
muligg
(k
kostnadseffeektivitet)
b alanserer tiiltakskostnader (nå ogg i nær freemtid) mott
geevinst av un
nngåtte klimaaendringer i (fjern) frem
mtid
fo
ordeler kostnader "rettfeerdig" melloom land

De førstee to punkten
ne ble disku
utert i kaptteel 2. Det treedje punktett
er ikke uk
kontroversieelt, men de fleste
f
vil trollig være enig
ge i at i-land
d
bør bære en større del
d av kostn
nadene (i prrosent av BN
NP) enn u-ombinert med
m
kravett om kosttnadseffektiivitet (som
m
land. Ko
bestemm er fordeling
gen av faktiske utslipppsreduksjon
ner mellom
m
land) inn ebærer dettee at de flestee i-land i tilllegg til å bettale for egnee
utslippsreeduksjoner også
o
må betale en del avv kostnaden
ne u-land fårr
som føllge av siine utslipp
psreduksjoneer. Innenffor dagenss
avtaleregiime betyr dette at
a
i-land i tillegg til egnee
utslippsreeduksjoner bør kjøpe CDM-kvotter. Hvor mye
m
CDM-kvoter h
hvert i-land
d bør kjøpe kan ikkee bli besteemt av dett
overordn
nede prinsipp
pet som heer legges til grunn, og vil ikke blii
h
mye ett
diskutert videre her.. Når det gjjelder spørs målet om hvor
lite land bør begrensse egne utslipp, kan ikkke dette avleedes direktee
fra prinssippet om å ”gjøre vår
v del av en god in
nternasjonall
klimapoliitikk”, selvv om vi har
h
definertt denne in
nternasjonall
klimapoliitikken så detaljert
d
at vi
v vet hva saamlede utsliipp i verden
n
bør være.. Årsaken tiil dette er att en kostnaddseffektiv kllimapolitikk
k
typisk vvil gi ulikee prosentvisse reduksjooner i ulik
ke land ogg
landområåder.
Med en godt presisert
p
deffinisjon av en god in
nternasjonall
dlertid føllge et forløp
f
forr
klimapoliitikk vil det imid
marginalk
kostaden avv utslippsred
duksjoner, ddvs. en priss på utslipp
p
(avgift elller kvotepris). Kravet om kostnaddseffektiviteet innebærerr
at det er ddenne prisen
n (eller mer presist dett e prisforløpet) som børr
gjelde i allle beslutnin
nger i et land som ”gjennnomfører sin
s del av en
n
god klim
mapolitikk”. Anta
A
for ek
ksempel at vvi legger til grunn at en
n
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”riktig” utslippspris er
e 50 Euro tonn CO2 i dag og stigene (i
realverdi) m
med 2% perr år (se kapitttel 2 for en
n nærmere diskusjon).
d
Da bør alle landets hussholdninger og bedrifterr ha en utslip
ppspris på
dette nivåeet, enten i form av kvotepris eller avgift eller en
kombinasjo
on. En utsliippspris på dette nivåeet bør også legges til
grunn for verdsetting av endring
ger i innenllandske utsllipp i alle
ntlige organ
ner. I så falll blir den
beslutningeer som foreetas av offen
samlede in
nnenlandske utslippsred
duksjonen bestemt veed at alle
utslippsred
duserende tilltak som er lønnsommee til dette prrisforløpet
omført, men
ns tiltak som ikke er lønnsommee til dette
blir gjenno
prisforløpet ikke blir gjennomførrt. Hvis ressten av verd
den fulgte
samme prin
nsipp ville vii få et totalrresultat som var likt med det som
ble definertt som en god
d internasjon
nal klimapollitikk.
Prinsipp
pet om å ”gjøre sin del av en
n god inteernasjonal
klimapolitik
kk” vil gjennom en presisering
p
av hva som
m er god
klimapolitik
kk gi en utslippspris
u
som kan b rukes til å verdsette
innenlandsk
ke utslippsrreduksjoner. Enkelte tilltak i landett kan også
påvirke utsslipp i utlan
ndet. Hvord
dan skal enddringer i utenlandske
utslipp verrdsettes i lan
ndets besluttninger? Svaaret på dettte er ikke
opplagt. P
På den enee siden bid
drar alle uutslipp like mye til
klimaendrin
nger, uansettt hvor utsllippene finn
ner sted. Deette skulle
tilsi at land
det i sine beslutninger
b
verdsetter endringer i utslipp i
utlandet lik
kt med inneenlandske uttslipp. På deen annen side kan en
slik verdseetting inneb
bære at en verdsetter utenlandsk
ke utslipp
høyere enn
n hva det reeelt koster å redusere
r
uteenlandske utslipp (via
CDM eller andre kvvoter). I såå fall burd
de lander kjøpe
k
opp
”ubegrenseet” med kvo
oter på det internasjonaale markedett. Dersom
en i stedet verdsetter alle
a endringer i utenlan dske utslipp
p likt med
den internaasjonale kvoteprisen (evventuelt en ””justert” kvo
otepris for
å ta hensyn
n til at noen
n kvoter ikk
ke gir reellee utslippsred
duksjoner,
jfr. drøftin
ngen i avsnitt 4.2.1), un
nngår vi et slikt parad
doks. Ulik
verdsettingg av innenlaandske og utenlandske
u
e utslipp strrider mot
prinsippet om globaal kostnadseffektivitet. Men dettte er en
pet om at et enkelt landd gjennomfører sin del
konsekvenss av prinsipp
av en god iinternasjonaal klimapolittikk, selv om
m dette ikkee blir fulgt
opp av and
dre land. Hvis alle land hadde
h
fulgt samme prin
nsipp, ville
utslippsprissen vært lik
k i alle land
d, og dette ville også vært den
internasjon
nale kvotepriisen.
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Unntak forr enkelte sek
ktorer?

Selv om
m et lite laand som f eks Norrge eller Svverige som
m
hovedprin
nsipp innrettter klimapo
olitikken slikk at landet gjør
g ”sin dell
av en godd internasjonal klimapolitikk”, kan det argumeenters for att
det gjøress unntak fraa dette hovedprinsippet for noen seektorer. Dett
er i hvert fall tre argu
umenter for dette:
nn hvis den
n
i) prrinsippet vil gi et anneet resultat foor landet en
”ggode internasjonale klimapolittikken” faaktisk blee
gjjennomført i alle land
ii) vii ønsker ikk
ke ”dobbeltrregulering” aav de delene av landetss
ø konomi som
m er omfatteet av EUs kvvotesystem (hvis landett
vii ser på er deekket av dette kvotesysttemet)
iii) tiilleggsreguleeringer av utslipp soom omfattees av EUss
kvvotesystem vil bare flytte på utslippp innenfor utslippstaket
u
t
beestemt av saamlet kvotem
mengde inneen dette systtemet.
Vedrøren
nde (i): Priser og andre konkurransevilkår påå
verdensm
markedet blir helt andree i en situassjon hvor bare ett land
d
fører en politikk i overensstem
o
mmelse med prinsippet beskrevet i
avsnitt 44.2.2 enn hvvis en slik politikk føøres i alle andre land..
Dermed blir også en rekke øk
konomiske sstørrelser i landet som
m
fører deenne polittikken, herrunder næ
æringssammeensetningen,,
annerledees enn den ville
v
blitt derrsom en ambbisiøs klimaapolitikk blee
ført i allle land. Blant annet ville utslippsiintensive in
ndustrier blii
hardere rrammet av en særegen
n streng kliimapolitikk enn av en
n
globalt sttreng klimaapolitikk. Eiiere og ansaatte i disse industrienee
ville arguumentere forr at det var urimelig ogg lite lønnso
omt dersom
m
de skulle få svekket konkurranse
k
eevne pga. enn særegen po
olitikk.
Vedrø
ørende (ii): Dersom
D
prin
nsippet om å føre sin deel av en god
d
internasjo
onal klimapo
olitikk inneb
bærer en høy
øyere utslipp
psris i landett
enn kvotteprisen i EU,
E
må en på en ellerr annen mååte reguleree
utslippen
ne til bedrifftene som omfattes
o
avv kvotesysteemet utoverr
reguleringgen som kvvotesystemett innebærer.. Det mest nærliggende
n
e
er å tenk e seg at de i tillegg til kvoter
k
må bbetale en CO
O2-avgift, påå
måte som petroleumssek
ktoren i Norrge må gjøree i dag. Selvv
samme m
om dette er fullt mullig, vil bedrifftene det gjeelder være kllart negativee
til dette. En kan ogsåå argumenteere for at enn i minst mu
ulig grad børr
”tukle meed” kvotesysstemet i EU
U, som til trooss for sine svakheter
s
err
et eksemppel på en forrholdsvis vellfungerendee internasjon
nal avtale.
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Vedrøreende (iii): Saamlet utslip
ppsmengde ffra de sekto
orene som
omfattes avv EUs kvottesystem err bestemt avv de samled
de tildelte
kvotene inn
nenfor dettee systemet. Dersom et lands bedriffter får en
CO2-avgiftt på toppen
n av kvotepllikten og deermed reduserer sine
utslipp, vil de også bruke færre kvo
oter. Dermeed blir det fleere kvoter
og større utslipp i reesten av om
mrådet som
m er dekkett av EUs
kvotesystem
m. Særegne tilleggsregu
uleringer i eett land vil altså bare
flytte på u
utslipp, og ikke ha noen direkte virkning påå samlede
utslipp i vverden10. Saamtidig vil slike tillegggsregulering
ger påføre
landet en k
kostnad, og det kan væ
ære vanskeligg for myndighetene i
landet å arggumentere for at landet skal påta seeg en kostnaad bare for
å flytte utsllipp fra land
det til andre europeiske
e
lland.
Dersom
m vi ikke har lik utslippsp
pris for alle sektorer i laandet med
den ambissiøse klimaapolitikken, får vi ikk
ke intern kostnadseffektivitet i landet: Med
M utgangsspunkt i en
n situasjon med
m ulike
utslippsprisser for uliike innenlandske sekttorer kan en senke
totalkostnaaden for land
det ved å om
mfordele utsslipp mellom
m sektorer
mens samllede innenllandske utslipp holdess konstant. Med lik
utslippspriss for alle in
nnenlandske utslipp fårr en intern kostnadseffektivitet i landet. Men
M så lengee resten av verden ikkee fører en
like ambisiø
øs klimapoliitikk som laandet vi ser ppå, får vi uansett ikke
global kostnadseffektivvitet.

4.3

O
Oppsummeering av ka
apittel 4

Kapittelet har drøftet hvordan ett lite land k
kan føre en
n ambisiøs
kk. Det serr spesielt påå to presiserringer av en
n ambisiøs
klimapolitik
klimapolitik
kk for et litee land. Dissee kan litt uprresist beskriives som
i) Mak
ksimer samlede utslipp
psreduksjoneer i verden til en gitt
kosstnad for lan
ndet
ii) Gjeennomfør landets deel av en god inteernasjonal
klim
mapolitikk
Når det gjjelder i), er ambisjonsn
nivået selvsaagt avhengig
g av hvor
store kostn
nader landett er villig til å påta segg. Uansett hvor
h
store
disse kostn
nadene er, gir i) und
der følgendde politikkaanbefaling
10

En kan ikke sse bort fra at en slik regulering kan
k ha indirekte virkninger, bl.a. fordi utslipp
innen ulike deler av EUs kvoteesystem kan ha ulik
u virkning (viia markedet) på utslipp andre
steder i verden. Imidlertid er både
b
fortegn og styrke av eventuuelle indirekte viirkinger svært
vanskelig å ha n
noen fornuftig mening
m
om.
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dersom det finnes en intern
nasjonal kvvotepris: Fo
or en gittt
totalkostn
nad for et lite land reduseres samledde utslipp i verden
v
mestt
dersom dette laandet gjen
nnomfører de og bare dee
n
utslippsreeduserende tiltakene som er lønnsomme til den
internasjo
onale kvotep
prisen. Summ
men av dissee tiltakene i landet vil gii
en bestem
mt kostnad for landet. Det som eer igjen av den
d samledee
kostnaden
n landet err villig til å påta seg bbrukes i uttlandet til å
redusere uutslipp der gjennom
g
kvo
otekjøp.
Anbeffalingen over gjelder dersom dett er et velfungerendee
internasjo
onalt kvotem
marked, slik
k at et landss kjøp av kvvoter faktisk
k
redusererr utslipp and
dre steder i verden. Uteenom EUs kvotesystem
k
m
er det perr i dag i hovvedsak CDM
M-mekanism
men som gir muligheten
n
til å kjøppe kvoter.11 Det imidlerrtid en rekkee svakheter ved CDM-systemet.. Det er derffor ikke opp
plagt hvilkenn terskel forr utsippspriss
en skal b ruke for å vurdere
v
hvorr mye en vill redusere in
nnenlandskee
med.
utslipp m
Utgan
ngspunkt iii) ”Gjenno
omfør landdets del av
a en god
d
internasjo
onal klimapolitikk” kan
n være et pri
rinsipp som er motivertt
av morallsk art: ”Vii bør oppfø
øre oss skikkkelig uanseett hvordan
n
andre opppfører seg”. En kan ogsså argumenttere for et sllikt prinsipp
p
basert påå ”pådriverrrolle” ellerr ”forbildeeeffekt”, noee som blirr
diskutert senere i utrredningen.
I kapitttelet blir deet argumenttert for at enn konkret utforming avv
et prinsiipp av typ
pen ”gjenn
nomfør lan dets del av
a en god
d
internasjo
onal klimap
politikk” kaan være å tta utgangsp
punkt i dett
forløpet aav en utslipp
pspris (avgift eller kvottepris) som må til for å
nå et am
mbisiøst klim
mamål. Å ”g
gjennomføree landets del av en god
d
onal klimapolitikk” innebærer at deet er denne prisen som
m
internasjo
bør gjeldde i alle besslutninger i landet. I såå fall blir den
d samledee
innenlanddske utsliippsreduksjo
onen besttemt ved at allee
utslippsreeduserende tiltak som er
e lønnsomm
me til dette prisforløpett
blir gjenn
nomført, mens
m
tiltak som
s
ikke e r lønnsomm
me til dettee
prisforløppet ikke bliir gjennomfført. Hvis rresten av veerden fulgtee
samme prrinsipp ville vi få et totaalresultat som
m var likt med
m det som
m
ble defin ert som en god internaasjonal klim
mapolitikk. Selv
S
om dett
enkle prin
nsippet overr kan virke fornuftig
f
veed første øyeekast, er dett
ikke helt uproblemaatisk. Spesiellt vil en enssidig gjenno
omføring avv
”landets ddel av en go
od internasjo
onal klimappolitikk” forr et lite land
d
11

Landene ssom har kvantitative utslippsforrpliktelser i henh
nhold til Kyoto-protokollen kan
n
også handle ””Kyoto-kvoter” seg imellom på regjeringsbasis.
r
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Hvorfo
or og hvordan ett lite land kan fø
øre en ambisiøs klimapolitikk

gi landet ett annet resu
ultat i form av kostnadeer og næring
gsstruktur
enn hvis allle andre land
d også haddee fulgt samm
me prinsipp.
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Konsekvenser av en ambisiøs
klimapolitikk i et lite land

5.1

Direkte virkninger på klimautviklingen

Den mest nærliggende motivasjonen for et lite land å føre en
ambisiøs klimapolitikk er den gunstige virkningen på
klimautviklingen. I dette avsnittet viser vi at den direkte virkningen
på klimaet er veldig beskjeden, trolig mindre enn de fleste ville tro.
Vi illustrerer dette med tall fra Hoel og Holtsmark (2009). V i
gjengir bare hovedpunktene her, og viser til artikkelen for detaljere.
Utgangspunktet er et referanseforløp kalt BaU (”Business as
Usual”). Her antas det at en vekst i CO2-utslipp per capita globalt
på 0,55 % per år gjennom dette århundret. I industrilandene er
utslippene per capita relativt stabile i første halvdel av århundret og
faller deretter gjennom andre halvdel av århundret. I u-landene
vokser imidlertid utslipp per capita 1,16 % i gjennomsnitt over det
21. århundre, men også i u-landene faller utslipp per capita mot
slutten av århundret. Når det gjelder det 22. århundret, har vi antatt
at CO2-utslippene per capita i alle regioner fortsetter fallet som
antas for siste del av det 21. slik at verdensøkonomien i det store og
hele antas å bli avkarbonisert i løpet av det 22. århundret. Denne
BaU-banen gir en global temperatur på 2 °C over førindustrielt
nivå i 2050, 3,8 °C i 2100, og 4,8 °C i 2200.
Vi har videre sett hva som skjer når ett land eller gruppe av land
ensidig reduserer sine utslipp. Vi ser bort fra karbonlekkasjer og
andre indirekte virkninger som kan påvirke utslippen i andre land.
Disse forholdene er diskutert i avsnittene 5.2-5.6.
Vi har ikke gjort en egen analyse for EU. Derimot har vi sett på
virkningen av utslippskutt for en større gruppe enn EU, nemlig de
landene som har påtatt seg utslippsbegrensninger i Kyoto-avtalen
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(Kyoto-laandene). Dette
D
inklud
derer Austraalia, Canada, EU-2712,
Japan, Ruussland, Ukrraina, og en del mindre sstater13. Den
nne gruppen
n
av land sttår i dag for ca 30 % av de globale C
CO2-utslipp
pene. I BaU-scenariet faller dennee andelen til 13 % i 20500 og til 7 % i 2100. Forr
gen av at Kyoto-landen
K
ne gjennom
mfører tiltak
k
å illustreere virkning
uten å få med resten av verden, har
h vi sett påå tilfellet der utslippenee
i denne ggruppen av laand reduserees med 25 % innen 2025, med 80%
%
innen 20550, og med 98 % innen 2100. Utsliippene i den
nne gruppen
n
av land reduseres ytterligere
y
og
o er nær null gjenno
om det 22..
a
ganskee dramatiskee ensidige utslippskutt.
u
.
århundre . Dette er altså
kjeden: Den
n
Til tross for dette er vikningen på klima svært besk
globale teemperaturøk
kningen blirr bare 0,18 °°C lavere i 2100
2
og 0,222
°C lavere i 2200.
Vi harr gjort en tiilsvarende analyse av ennsidige utsliippskutt forr
USA. Vi har sett på lignende
l
kraftige kutt foor USA som
m for Kyoto-og resultaten
ne for temperaturutvikllingen blir omtrent
o
som
m
landene, o
for utslip
ppskutten for Kyoto-lan
ndene.
Vi harr også sett på
p utslippsku
utt i Kina. K
Kina har i daag utslipp avv
CO2 på 44,6 tonn perr capita, et tall som i de senere åren
ne har vært i
sterk vek
kst. Så sent som
s
i 1990 var CO2-uttslippene i Kina
K
på baree
2,1 tonn per innbygg
ger. I BaU-b
banen er det lagt til grun
nn en videree
K
frem ttil 2070, hvoretter dee
vekst i uutslipp per capita i Kina
stabiliserees og deretter begynnerr å falle etterr hvert som det antas att
fornybar energi og kjjernekraft kommer sterkkere inn. Kina står i dagg
for om l ag 23 % avv de globalee CO2-utslipppene. I BaaU-scenariett
kt, til 25 % i 2050, men vil falle til 14
1 % i 2100,,
øker dettte tallet svak
etter hveert som øko
onomiene tiil de øvrigee u-landene er antatt å
vokse.
For å se på virkningen av at Kina gjennoomfører enssidige tiltak,,
har vi igjeen sett på ett tilfelle med
d meget omffattende og raske tiltak..
Vi har an
ntatt at CO2-utslippene per capita i Kina begy
ynner å fallee
fra 2010 og reduserees til 1,9 ton
nn i 2050 ogg til 0,3 tonn i 2100, see
figur 5.1.. Det gir en
n reduksjon i Kinas sam
mlede utslippp på 53 % i
forhold till dagens utsllippsnivå inn
nen 2050 ogg med 96 % innen 2100..
Dette inn
nebærer at utslippene
u
i Kina
K
i 2050 og 2100 er henholdsviss
78 og 97 pprosent laveere enn i BaU
U.
Også i dette tilfelllet er utslag
gene på tempperatur besk
kjedne (men
n
sterkere enn for Ky
yoto-landenee og USA): I forhold til
t BaU blirr
temperatuuren 0,35 °C
C lavere i 210
00, og 0,38 °°C lavere i 2200.
12
13

Unntatt K
Kypros og Malta.
Island, Noorge, Sveits, Kroaatia, New Zealan
nd, Liechtensteinn.
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Endelig har vi sett på en komb
binasjon av utslippskutttene over.
Nå blir virk
kningen på temperature
t
en noe størree, se figur 5.1. og 5.2.
Men også i dette tilfellet er utslageene forbauseende små. I forhold
f
til
14
BaU senkess temperaturen med 0,76 °C i 2100, og 0,85 °C i 2200.
Vi ser aaltså at selvv om indusstrilandene gjennomførrer meget
omfattendee utslippskutt og samtid
dig får Kina til å gjøre det samme,
er man langgt unna å op
ppnå en stab
bilisering av global temp
peratur på
2 °C over ffør-industrieelt nivå. Et scenario so m gir en staabilisering
på 2 °C er iimidlertid viist i figur 5.3
3 og 5.4. Heer gjennomfø
ører USA,
Kina og Ky
yoto-landenee de samme utslippskutttene som er beskrevet
over. Men samtidig stopper de øvvrige u-landdene sin utslippsvekst
per capita o
og kutter utsslippene av CO
C 2 til 1,2 ttonn per cap
pita i 2050
og til 0,3 to
onn i 2100.
Gjennom
mgangen over
o
viser at de direekte virknin
ngene på
klimautvikllingen av en
n ambisiøs klimapolitikk
k
k for et litee land (og
selv en ikk
ke så liten land-gruppee som EU) er svært beskjedne.
b
Resten av kapittelet vil
v se på mu
ulige indire kte virkninger av en
ambisiøs kllimapolitikk
k i et lite land
d.

14

Temperaturreeduksjonen i 2100 i de tre foreg
gående eksempleene summerer seeg til 0,68 °C,
altså noe mind
dre enn 0,72 °C som blir resultaatet av en samleet innsats her. At
A effekten av
summen av uniilaterale tiltak ikke summerer seg til effekten av koordinerte tilttak, skyldes at
man står overffor en rekke ikk
ke-lineære samm
menhenger. For eksempel øker temperaturen
logaritmisk meed konsentrasjo
onen av CO2, samtidig
s
som ddet er en rekkee ikke-lineære
tregheter i systeemet.
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Figur 5.1
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Utviklinge
en i tonn CO2 per
p capita. Allee industrilandene reduserer
utslippene
e med 80 og 98
9 prosent (farrgede kurver) i forhold til
BaU (grå kurver)
k
i henho
oldsvis 2050 oog 2100, sam
mtidig som
Kina redusserer utslippen
ne med 53 ogg 96 prosent in
nnen 2050 og
2100.
Kina og
o industrilandene kutter

20

USA
15
Kyoto-land

10

Kin
na

5

Andre u-land

1950

2000

2050

2100

Kilde: US Departtment of Energy og Sttatistisk sentralbyrå.

Figur 5.2

Virkning på
p global temperatur av at allle industriland
dene redusereer
utslippene
e med 80 og 98
9 prosent (farrgede kurver) i forhold til BaaU
(grå kurver) i henholdsvis 2050 og 21
100, samtidig som Kina
ed 53 og 96 pprosent innen 2050
2
og 2100
0.
reduserer utslippene me
Temperatur
4

3

2
ºC

1

0

-1
1950

2000

Kilde: Hadley Ceentre og Statistisk sentralbyrå.
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Utviklingen i tonn CO2 per capita. Alle land kutter utsslippene
9 prosent (fargede kurver) i forhold til Ba
aU (grå
med 80 og 98
kurver) i hen
nholdsvis 2050
0 og 2100.
Alle er med

20

USA
A
15
Kyoto-land

10

Kina

5

A
Andre
u-land

1950

2000

2050

2100

Kilde: US Departme nt of Energy og Stati stisk sentralbyrå.

Figur 5.4

Global temperatur i forhold
d til førindustrriell tid i to sc
cenarier:
BaU (grå kurrve) og hvis industrilandene og Kina redusserer
utslippene som beskrevet i figur 5, 7 ogg 9, samtidig som
s
også de
dene redusererr utslippene i forhold til dag
gens nivå
øvrige u-land
med 3 % inn
nen 2050 og med
m 77 % inn
nen 2100 (grønn kurve).
Temperatur
4

3

2
ºC

1

0

-1
1950

2000

2050

2100

Kilde: Hadley Centree og Statistisk sentraalbyrå.
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Karbonlek
kkasje

Dersom eett land (evtt. en gruppee av land) reeduserer sine utslipp, err
det diver se mekanism
mer som kan føre til økkt utslipp i andre land..
Det er deette som kaalles karbonllekkasje. I ddette kapitteelet vil vi see
nærmere på følgende 4 mekanism
mer:
-

5.2.1

L
Lekkasje via verdsettinge
v
en av utslippp
L
Lekkasje via priseffekter
p
i markedenee for fossile brensler
L
Lekkasje via markedene for utslippssintensive ko
onkurranse-u tsatte produ
ukter
L
Lekkasje via interaksjon
nen mellom
m virkemidleer brukt påå
ullike nivåer (f
( eks Sverigee og EU)
Lekkasje via verdsettin
ngen av uts lipp

Denne fo
ormen for kaarbonlekkasje er analyseert av bl a Hoel
H
(1992)..
For å forrstå denne mekanismen
m
n er det hennsiktsmessig å bruke en
n
figur tilsvvarende figu
ur 2.1, men hvor
h
vi nå sser på utslipp
pene for ettt
lite land (heretter kalt
k land A), som vi beetegner y. Utslippene
U
i
resten av verden (kallt land B) er z. Figur 5.55 illustrerer tilpasningen
t
n
til resten
n av verden
n, hvor det antas at diisse landenee setter sin
n
marginalk
kostnad (C’(z) i figuren) lik αv, hvor α er et gitt talll
mellom 0 og 1 (som
m diskutert i kapittel 2. 1 ville α=1 i et globaltt
optimum
m, mens vi vil forven
nte α<1 nnår vi ikkee har noen
n
internasjo
onal klimaavvtale). Som før er v maarginal miljøkostnad forr
verden, o
og vi antar at
a denne er større
s
jo støørre samledee utslipp er,,
slik at v eer en stigend
de funksjon av
a y+z, dvs v=v(y+z).
Initial t antas land
d A å ha utslipp
u
lik y 1, og resten
n av verden
n
1
velger u tslipp z , som gir liikhet melloom marginaalkostad avv
utslippsreeduksjoner og verdsetttingen av uutslippsreduksjoner, lik
k
αv(y1 + z). Hvis laand A redusserer sine uutslipp fra y1 til y2, vill
kurven fo
or verdsettin
ng bli laveree, siden v err stigende i argumentett
y+z. I fiigur 5.5 end
dres kurven fra αv(y1 + z) til αv(y
y2 + z). Daa
2
endres uttslippene i resten
r
av verrden til z , sslik at marg
ginalkostnad
d
av utsliippsreduksjo
oner fortssatt er liik verdsetttingen avv
utslippsreeduksjoner, nå gitt ved αv(y2 + z) . Når land A redusererr
sine utsliipp, vil altsåå resten av verden
v
øke ssine utslipp. Likevel vill
summen av utslipp gå ned, dvs y2 + z2 < y1 + z1. Dette
D
følgerr
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umiddelbarrt av Figur 5.5,
5 siden αvv(y1 + z) > αv(y2 + z) og v er en
voksende i y+z.
En kun
nne kanskjee tro at karbonlekka
k
asje via meekanismen
beskrevet h
her er ubety
ydelig for et lite land, siiden et lite land
l
vil ha
veldig svaak innvirk
kning på andre lan
nds verdseetting av
utslippsred
duksjoner. Seelv om andrre lands utsllipp blir end
dret svært
lite relativtt til landenes egne utsslipp, kan iimidlertid endringene
være signifiikante relatiive til det lillle landets uutslipp. I Ap
ppendikset
til dette k
kapittelet haar vi sett nærmere
n
på dette, og vi
v utleder
følgene utttrykk for kaarbonlekkasjjen (som sieer hvor myee utslipp i
resten av vverden vil øke
ø for hverr enhet reduusert utslipp
p i et lite
land):
(5.1)

L1 =

−dz
α (1 − β )m
=
dy α ((1 − β )m + c

og C’ i figu
ur 5.5 (dvs
Hvor m ogg c måler brrattheten på kurvene v o
kurven som
m gjelder fo
or hele verd
den). Param
meteren β gir land As
andel av utslippenee i verdeen når ddet ikke er noen
duserende tiltak noen steeder i verden
n. For et litee land som
utslippsred
krives til
Sverige vil β være tilnærmet lik null, slik at (5.11) kan omsk
(5.2)

L1 =

−dz
αm
=
dy c + α m

Hvis vi f eeks antar at c = m og α = 0,25 b lir L1=1/5=
=0,2. Med
dette eksem
mpelet vil en
n reduksjon i land As uttslipp med 1 mill tonn
CO2 føre ttil økte utsllipp andre steder
s
i verdden lik 0,2 mill tonn
CO2.
Figur 5.5
C’, αv
C’(z)

αv (y1 + z)
αv (y2 + z)

z1

z2

z0

z
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Lekkasje via priseffektter i markeddene for fosssile
brensler

Denne fo
ormen for karbonlekkassje er trolig først analysert av Peterr
Bohm (11993). Poenget her er at utslippsrreduserende tiltak i ettt
ks en karbon
navgift, vil redusere etteerspørselen etter fossilee
land, f ek
Dette vil fø
brensler (kull, olje og
o gass) i deette landet. D
øre til laveree
markedspriseer på fossile brensler. D
Den lavere prisen
p
bidrarr
verdensm
til økt brruk av fossilee brensler i landene uteen klimapolitikk. Vi kan
n
illustrere dett med følgende svært enklee, aggregertte, partiellee
modell fo
or markederr for fossile brensler. Laa samlet tilb
bud i verden
n
være en sstigende fun
nksjon S av produsentprrisen p, dvs S(p). Uten
n
avgifter eeller andre begrensninge
b
er på bruk aav fossile brrensler antass
etterspørrselen å værre en avtageende funksjoon D av prrisen p, dvss
D(p). Im
midlertid antaas en andel β av etterspøørselen å være utsatt forr
en avgift t, slik at sam
mlet ettersp
pørsel er (1 - β)D(p) + βD(p + t)..
m tilbud ogg
Prisen p bestemmess i markedet av likevvekt mellom
D(p) + βD((p + t). Forr enhver gittt
etterspørrsel, dvs S(p)) = (1 - β)D
verdi av t følger det en verdi av p, og derm
med av brukeen av fossilee
brensler. Omfanget av
a karbonlek
kkasje er gittt ved
(5.3)

L2 =

−

d (1 − β ) D( p)
dt
d β D( p + t )
dt
d

Her sier nevneren hvvor mye bru
uken av fosssile brensler,, og dermed
d
utslippen
n av CO2, gåår ned i land
det/landene som innføreer skatten t..
Telleren sier hvor mye
m
bruken
n av fosislee brensler, og dermed
d
ne av CO2, går
g opp i resten av verdeen som følge av skatten
n
utslippen
t. Hvis f eks L2=0,2 betyr dette at hvis landd A øker sin CO2-avgiftt
slik at de tte landets utslipp
u
går ned
n med 1 m
mill tonn CO
O2, vil dettee
samtidig gi lavere verdensmark
v
kedspriser ppå fossile brrensler, noee
som gjørr at utslippene i resten av verden øøker med 0,,2 mill tonn
n
CO2.
v at
I appendiikset er det vist
(5.4)

L2 =

(1 − β )δ
σ + (1 − β )δ

Hvor δ er etterspø
ørselselastisitteten etter fossile breensler (måltt
positivt) og σ er tilbu
udselastisiteeten for fosssile brensler.. Merk at L2
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er større jo
o mindre lan
ndet vi ser på er (dvs jo mindre β er). For
grensetilfelllet β = 0 er
(5.5)

L2 =

δ
σ +δ

Hvis
f
eks
ettterspørselseelastisiteten
er
0,5
5
mens
tilbudseleasstisitenen err 2, vil L2 = 0,2 (dvs 220%) når β = 0. For
høyere verd
dier på β blirr karbonlekk
kasjen mindrre.
5.2.3

L
Lekkasje via markedene
e for utslipp sintensive
kkonkurranseu
utsatte prod
dukter

Denne form
men for karrbonlekkasjee er trolig dden politikerre er mest
opptatt av. Mekanismeen her er er at utslippsreeduserende tiltak i ett
land vil øk
ke kostnaden
n for utslipp
psintensive produksjon
nssektorer.
Dette bidraar til økte in
nternasjonalle priser forr produktenee fra disse
sektorene, slik at deet blir mer lønnsomtt å produssere slike
produkter i land uten klimapolitikk
k
k.
I append
dikset viser vi innen ram
mmen av en enkel modeell at raten
for karbonllekkasje i deette tilfellet kan
k skrives ssom
(5.6)

L3 = −

(1 − β )σ
h [1 + μ − β )σ + (1 + μ )δ ]

Her δ er etterspørsellselastisiteteen etter dett konkurran
nseutsatte
produktet ((målt positivvt) og σ er tilbudselastis
t
siteten for det
d samme
produktet. Videre utry
ykker h hvo
or store utsllippene per produsert
s
stramm
mer til sin
n klimapollitikk før
enhet er i landet som
ngen i forh
hold til resteen av verdeen. Endelig uttrykker
innstramnin
koeffisienteen med hvor mange pro
osent utslippp per produsert enhet
går ned for et klimatiiltak som reeduserer pro
oduksjonen av godet
med 1%.
Merk at L3 er størree jo mindre landet vi serr på er (dvs jo mindre
β er). For ggrensetilfelleet β = 0 er
(5.7)

L3 =

1
σ
h(1 + μ ) (σ + δ )

Anta først at h = 1 ogg μ = 0. Dettte betyr at utslipp per produsert
enhet i land
det som straammer til sin
n klimapolitiikk er lik som i resten
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av verdeen, og at denne
d
utsliippsintensiteeten ikke påvirkes
p
avv
klimapoliitikken. Hvis f eks etterspørselselaastisiteten er
e 0,5 menss
tilbudseleeastisitenen er 2, er i så fall L3 = 0, 8 (dvs 80%) når β = 0..
Hvis vi fo
ortsatt lar h = 1 men laar μ = 1 redduseres karbonlekkasjen
n
til 0,4 (dvvs 40%). Verdien μ = 1 betyr at de reduserte in
nnenlandskee
utslippen
ne som følge av stren
ngere klimaapolitikk fo
ordeles likee
mellom rredusert produksjon og
o redusert utslipp perr produsertt
enhet.
For h
høyere verdier på β bllir karbonleekkasjen miindre enn i
eksempleene over. Meerk også at L3 er høyeree jo lavere h er. Dersom
m
h er til strekkelig lav (dvs at
a landet ssom stramm
mer til sin
n
klimapoliitikk allered
de i utgang
gspunktet hhar lavere utslipp perr
produser enhet enn andre land) kann vi ikkee utelukkee
karbonlek
kkasje på ovver 100%.
5.2.4

Lekkasje via interaksjo
onen mellom
m virkemidler brukt på
er
ulike nivåe

En betyddelig del av CO
C 2-utslippene i EU err regulert gjeennom EUss
kvotesysttem (hvor også Norrge og anddre EEA-laand deltar)..
Summen av kvoter fastsettes politisk
p
i EU
U. Dette in
nnebærer att
p fra sektorer som er en del av dettee
summen av utslipp
p
fastlagt. Klimappolitikk inn
nen ett ellerr
kvotesysttemet blir politisk
flere EU
U-land som påvirker utslippene
u
ffra noen avv sektorenee
innenfor kvotesystemet vil derrfor bare fflytte utslip
pp fra dissee
d
sektorenee til andre seektorer inneenfor kvotessystemet. Vii får dermed
100% karrbonlekkasje for de aktuelle tiltakkene. Det fin
nnes mangee
eksempleer på slike tiltak;
t
her skal vi nevnne et par ek
ksempler fraa
Norge: N
Norge plan
nlegger å fjjerne CO2--utslippene fra norskee
gasskraftvverk, som err omfattet av EUs kvoteesystem. Deen redusertee
kvotebru ken for dissse kraftverrkene blir ddermed tilgjjengelig forr
nefor kvoteesystemet. Videre
V
vurdderer Norgee å erstattee
andre inn
offshore gasskraft på produksjo
onsplattform
mer med eleektrisitet fraa
p
sektoren eer omfattett av EUss
fastlandett. Siden petroleumss
kvotesysttem vil en slik elektrrifisering gii mindre kvotebruk
k
i
petroleum
mssektoren. Disse kvo
otene blir ddermed tilgjjengelig forr
andre sek
ktorer innen
nfor kvotesystemet. Sliike tiltak viil altså ikkee
redusere samlede CO
C 2-utslipp; reduksjoneen ett sted blir 100%
%
oppveiet av økte utsslipp andre steder.
s
Det er ikke dermed sagt att
slike tiltaak er bortkaastet: Dersom
m de er økoonomisk løn
nnsomme till
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eksisterend
de kvotepris, er tiltakene en fornu
uftig og
kostnadsefffektiv måte å oppfylle kvotetaket
k
påå.
Interakssjonen mello
om EUs kvo
otesystem ogg andre klim
mapolitiske
tiltak er bare ett eksempel på karbonlekka
k
sje via inteeraksjonen
ndre eksemp
pler er gitt
mellom virkemidler brrukt på ulikee nivåer. An
av Goulderr og Stavin
ns (2011), som
s
drøfterr interaksjon
n mellom
statlig og fø
øderal klimaapolitikk i USA.
U
5.2.5

E
Empirisk litteratur om karbonlekkas
k
sje

Det ble ovvenfor enkle eksempler på tallanslagg for de ulike typene
karbonlekk
kasje. Det err imidlertid grunn til å ttro at disse anslagene
overvurderer karbonlekkasjen. Deet er flere ggrunner til dette.
d
For
det første eer varene som
m handles i de enkle mo
odellene foru
utsatt helt
homogene. I virkeligheeten er det forkjeller
f
i vvarer produssert i ulike
om bidrar tiil at det blir mindre karbbonlekkasje enn enkle
land, noe so
talleksempller skulle an
ntyde (gjeld
der særlig kaarbonlekkasjje av type
iii). Viderre er det i de enkle modelllene sett bort fra
transportko
ostnader og andre handelshindringeer. Slike kosstnader og
hindringer er i prakssis til sted
de, og vil bidra til å redusere
karbonlekk
kasjen (gjeld
der særlig ii
i og iii). E
Endelig er modellene
m
partiell lik
kevektsmodeeller; i gen
nerelle likevvektsmodelleer er det
virkninger som bidrarr til å redu
usere karbo
onlekkasjen, se f eks
Fullerton ((2011) og Karp
K
(2010) . Alle disse momentenee bidrar til
at vi vil ven
nte at empiriske estimaater på karbbonlekkasje er mindre
enn våre en
nkle modelleer antydet.
Det er utenfor dette prosjek
ktets ramm
me å gi en
n detaljert
mpiriske litteeraturen om
m karbonlekk
kasje. Noe
redegjørelse for den em
av denne err oppsummeert av Karp (2010). De fleste litteraaturbidrag
ser på virkn
ningen av at et forholdsvis stort lan
nd (USA) elller gruppe
av land (EU
U, OECD, Annex
A
1) reeduserer sinee utslipp, og
g beregner
hvor mye utslippene øker
ø
i resteen av verden
n. Anslagen
ne varierer
stort sett fra rundt 5%
5 til 20-3
30%, men med noen resultater
utenfor diisse intervaallene. Vår analyse aantyder noe høyere
karbonlekk
kasjerater for mindre lan
nd. Anta f. eks. at i lign
ning (5.5)
er tilbudsellastisiteten 1 mens etterrspørselselasstisiteten err 0,5. Hvis
gruppen aav land som
m reduserer sine utsllipp utgjør 30% av
verdensøko
onomien er β=0,3, og karbonlekka
k
asjen blir ettter denne
ligningen llik 26%. Er
E derimot β tilnærmeet null (No
orge eller
Sverige) øk
ker karbonlekkasjen til 33%.
3
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Mulige virkninger på teknologgiutvikling

Dersom een skal ha håp
h om å unn
ngå store kllimaendringer i løpet avv
dette og neste århu
undre, må trenden
t
medd økende CO
C 2-utslipp
p
(med 2,5 % per år i snitt
s
de sistee 50 år; ogsåå de siste 10
0 årene frem
m
til 2009 h
har gjennom
msnittlig økn
ning vært 2,55% per år15) snus til en
n
ganske raask reduksjo
on. Vi så i avsnitt 5.1 at det må svært storee
utslippsreeduksjoner til dersom en skal unnngå global oppvarmingg
utover caa 2 grader. Det
D sier seg selv at dettee vil stille sttore krav till
ny tekno
ologi for CO
C 2-fri enerrgi og proddukter som krever litee
energi. SSelv om en
n i de enkleste økonoomiske anaalysene oftee
betrakterr teknologiu
utvikling som
m noe som kkommer av seg selv, vill
teknologiiutvikling i virkeligheeten bli ppåvirket av en rekkee
økonomiiske størrelseer. Det er deerfor viktig å diskutere hensynet till
b
for utformingenn klimapolitikken, ogg
teknologiiutvikling betyr
spesielt o
om hvordan
n klimapolitikken i et lite land kan
k
påvirkee
teknologiiutviklingen
n.
5.3.1

Klimapolitikk og tekno
ologiutviklinng

En høy ppris på CO
O2-utslipp (i form av ennten en avg
gift eller en
n
kvotepriss) vil i seg seelv gi et sterk
kt insentiv ttil å bruke reessurser til å
utvikle kllimavennligee teknologieer. På dette området err det likevell
ikke tvil om at mark
keder overlatt til seg sellv er langt fra
f perfekte..
m
kaan gi et dårlig resultat err
En viktigg årsak til at uregulerte markeder
at en bettydelig del av
a gevinsten ved ny kunnnskap oftee i betydeligg
n som harr forårsakett den nyee
grad tilffaller andree enn den
kunnskappen. Denne positive
p
kun
nnskapseksteernaliteten innebærer
i
att
uregulert e markederr kan gi fo
or lite innnsats for å utvikle ny
y
ære fornuftig
g med ulikee
teknologii. For å bøtte på dette kan det væ
former fo
or politikkerr som ekspliisitt forsøkeer å øke inceentivene forr
teknologiiutvikling.
Hensyynet til tekn
nologiutvikliing kan spillle en rolle for
f hva som
m
er ”riktigg” karbonpriis. Dette er utførlig drøøftet i litteraaturen, bådee
for miljø avgifter gen
nerelt og karrbonprisen spesielt16. I litteraturen
n
15

Utslippp
fra
brenn
ning
av
fosssile
brensler..
Kilde:
http://www.earth-policy.org/inndicators/C52/
16
For geenerelle oversik
kter om virkemidler i milljøpolitikken under
u
endogen
n
teknologiutvvikling vises til Jaffe et al. (20
002), Löschel (22002) og Requaate (2005). Den
n
optimale støørrelsen på en miljøavgift un
nder endogen tteknologiutviklin
ng er eksplisittt
analysert av bbl.a. Biglaiser og
g Horowitz (1995
5) samt Parry (1 995).

54

2012:3

Konsekvensser av en ambisiøs klimapolitikk
k i et lite land

skilles det ofte mellom kunnskapsutvikling forårsaket av læring
gjennom erfaring (”learning
by doing”” eller LbD)
(
L
og
kunnskapsu
utvikling baasert på ek
ksplisitt forrskning og utvikling
(FoU), sellv om skilleet i praksis ikke er såå skarpt. Go
oulder og
Mathai (20000) viser at
a ved LbD vil et optiimum underr rimelige
betingelser kjennetegn
nes ved at marginalkost
m
tnadene av å redusere
p
gitt ved
v regelen diskutert i kapittel
k
2,
utslipp skal overstige prisen
ke nødvendiigvis at karbonprisen
dvs ligningg (2.4). Dette betyr ikk
bør være h
høyere enn prisen
p
gitt ved
v (2.4). H
Hvis læringeen som en
aktørs virk
ksomhet (prroduksjon, rensetiltak etc.) forårsaaker i sin
helhet tilfaaller aktøreen selv vil aktøren i egenintereesse velge
omfanget p
på virksomh
heten slik at optimumsbbetingelsen er
e oppfylt.
Det er bare i den grad
d læringsefffekten også tilfaller and
dre at slik
læring er ett argument for
f at karbo
onprisen skaal overstige prisen
p
gitt
ved (2.4), sse for eksem
mpel Rosendahl (2004)). Goulder og
o Mathai
viser også at dersom en har tilsttrekkelig go
ode virkemid
dler for å
påvirke FoU
U, bør karbonprisen væ
ære gitt ved (2.4). Med ingen
i
eller
begrensedee muligheterr til å påvirrke FoU dirrekte, kan det
d også i
dette tilfellet være optimalt å ha en
n karbonpris høyre enn prisen
p
gitt
ved (2.4), se bl.a. Gerlaagh et al. (20
008) og Hartt (2008).
De ulike typene avv markedssvvikt i produk
ksjonen av kunnskap
gjelder langgt på vei uavvhengig av laandegrenser.. På den ann
nen side er
det vanlig aat nasjonalee myndighetter har et naasjonalt persspektiv på
sin teknollogipolitikk selv om forskningsaaktørene seelvfølgelig
oppfordres til internasjjonalt samarrbeid. Det e r derfor san
nnsynlig at
doseringen av teknologgipolitikken i mange tilffeller kan bli for svak.
For eksemp
pel er det saannsynlig att støtten på en subsidiee til privat
forskning ffastsettes utt fra gevinstten andre beedrifter i sam
mme land
kan ha av denne forskningen, og
g ikke ut frra det samlede antall
bedrifter i verden som
m kan ha nytte
n
av deenne forskn
ningen (se
Golombek og Hoel, 20009).
Også ffor kostnad
dsreduksjon
ner som sskyldes lærring, kan
kunnskap spres over landegrenssene. Slik global spreedning av
nnarbeidet i mange kllimamodeller (se for
læringsgeviinster er in
002). Ved gglobal læring kan det
eksempel vvan der Zwaaan m fl, 20
enkelte lands politikk for
f å internaalisere lærin gsgevinstene tenkes å
k dersom dett enkelte lan
nd ikke tar in
nn over seg de globale
bli for svak
læringsgeviinstene.
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Virkninger av klimapolitikken i ettt land på te
eknologi og
ndre land
utslipp i an

Anta at streng klim
mapolitikk i ett land gi
gir raskere utvikling
u
avv
nlig tekno
ologi i dette landdet. På grunn avv
klimavenn
kunnskappsoverføring
ger mellom land, drøfteet i foregående avsnitt,,
kan dettee også gi en
n positiv uttvikling av klimavennlig teknologii
også i an
ndre land. Dette
D
kan ig
gjen gi laverre utslipp i andre land,,
siden kosstnadene kn
nyttet til uttslippsredukksjoner vil gå
g ned som
m
følge av den nye teknologien. Dette kan skje selv om
m de andree
masamarbeid
d, så frem dee
landene ik
kke deltar i noe internaasjonalt klim
har en po
ositiv verdseetting av reduserte klimaagassutslipp
p (positiv α i
terminolo
ogien fra avsnitt 3.1). Lavere kostnader knyttet till
utslippredduksjoner kan
k også gjø
øre land som
m til nå ikkee har sluttett
seg til en
n klimaavtalee mer villig til å gjøre ddette i fremttiden. Dettee
poenget eer fremhevett av bl a Alfssen og Eskelland (2007)..
Utvikllingen av kllimavennlig teknologi eer nærmere drøftet i en
n
teoretisk analyse av Golombek
G
og
o Hoel (20004), som serr på en enkell
modell hvvor to land eller grupp
per av land (her kalt A og B) som
m
hver for seg bestem
mmer både sine klimaut slipp og sin
n innsats påå
utvikling av klimaveennlig tekno
ologi, dvs. tteknologiutvvikling som
m
senker ko
ostnadene kn
nyttet til utsslippreduksjjoner. I mod
dellen er dett
tenkt at denne in
nnsatsen er en bestem
mt type FoU-innsats..
n
Teknologginivået i hvvert av landene påvirkees både av laandets egen
FoU-innssats og av FoU-innsatse
F
en i det anddre landet. Analysen
A
serr
på konsek
kvensen av at land A giir klimaspørrsmål økt prrioritet, dvs..
at αAv øk
ker mens αBv er uendrett i terminoloogien fra kaapittel 3.1. I
denne freemstillingen antar jeg att αAv og αBv er uavhengig av samlett
mengde uutslipp, slik at formene for karbonleekkasje drøfftet i avsnittt
5.2.1 ikkee forekomm
mer (Golom
mbek og Hooel ser også på det merr
generelle tilfellet hvo
or slik karbo
onlekkasje kkan forkomm
me). Det err
f
for karbonlekkaasje i dennee modellen..
heller inggen andre former
Hvis FoU
U-innsatsen hadde vært konstant i bbegge landene, ville øktt
prioriteri ng av klimaa i land A derfor
d
ikke hatt noen virkning påå
ne i land B. Med endog
gent bestem
mt FoU blir resultatenee
utslippen
endret: Ø
Økt prioriterring av klima i land A vvil både gi laavere utslipp
p
og økt F oU i land A.
A Dette tilsier bedret tteknologi og
gså i land B..
drer sin FoU
U vil den beddrede teknollogien i land
d
Hvis landd B ikke end
B innebæ
ære at land B reduserer sine
s
utslipp,, selv om prrioriteringen
n
av klima ikke er en
ndret i land
d B. Årsakeen til dettee er at den
n
gien i land B innebærerr at det er blitt
b
mindree
forbedredde teknolog
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kostbart å rredusere utsslipp, slik at en selv medd uendret prrioritering
vil land B ø
ønske å ha lavvere utslipp.
Analysen til Golom
mbek og Ho
oel viser imiidlertid at en
n normalt
d B vil påvirk
kes av omfan
nget av FoU
U i land A:
vil vente at FoU i land
Siden teknologien blirr bedre pga innsatsen i land A, treenger ikke
land B å ggjøre så myee FoU som før. Land B blir altsåå i en viss
forstand grratispassasjerrer på tekno
ologiutviklin
ngen i land A.
A Det vil
si at man i større grad
d enn før sattser på kopiiere teknolo
ogi som er
utviklet i utlandet. Golombek
k og Hoeel viser att dersom
kunnskapso
overføringen
n fra land A til B er uaavhengig av omfanget
på FoU i laand B, vil Fo
oU i land B bli nedjusteert nøyaktig så mye at
teknologiniivå og utlipp
p er uendrett i land B, till tross for endringene
i land A.
Golomb
bek og Hoeel ser også på det tilfeellet at et laands egen
forskning gjør det en
nklere å ny
yttiggjøre seeg kunnskap
p som er
utlandet. For dette tilfelllet vil land B nedjustere sin FoU
generert i u
i mindre grrad enn i tilfellet over. Dette inneebærer at uttslippene i
land B vil ggår ned som følge av at land A gir k
klima økt prrioritet. Vi
får altså deet motsatte av karbonlekkasje via effektene diskutert
d
i
avsnitt 5.2: Dersom ett
e land girr klima øktt prioritet og derfor
reduserer eegne utslipp samt øker sin
s klimarellaterte FoU,, vil totale
utslipp i veerden gå meer ned enn nedgangen
n
i landet som
m initierte
utslippsred
duksjonen.
Selv om
m en slik effeekt via teknologiutviklin
ng kan væree til stede,
er det ikkee opplagt at
a den er tiilstrekkelig sterk til å motvirke
karbonlekk
kasje via effektene
e
diskutert
d
i avsnitt 5..2. Dette
spørsmålet er analysert av Bosettii og De Ciaan (2011) innenfor en
modell for verdensøko
onomien. D
De bruker WITCHnumerisk m
modellen (sse f eks Bosssetti et al, 2007
2
og Boseetti et al 200
09) til å se
på konsekvvensen av at OECD-lan
ndene ensidiig reduserer sin CO2utslipp. Mo
odellen inklu
uderer en teeknologieffeekt som lign
ner på den
beskrevet over, og også karbo
onlekkasje aav typene omtalt i
avsnittene 55.2.
Bosetti o
og De Cian finner at i noen
n
tilfellerr vil teknologieffekten
mer enn o
oppveie lek
kkasjeeffekteene omtalt i avsnitt 5.2.
5
Dette
gjelder speesielt for ”middels”
”
streng
s
klim
mapolitikk i OECDlandene: Dersom OEC
CD-landene kutter sinnee akkumulerrte utslipp
for period
den 2010-2100 med ca 30-335% i forrhold til
referansesittuasjonen viil utslippenee også i de ø
øvrige land i verden gå
ned (med o
opptil ca 2%
%). For mind
dre utslipps reduksjonerr i OECD
er teknollogi-effekten
n så svak
k at den blir opp
pveid av
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lekkasjeefffektene omtalt
o
i avsnitt 55.2. Tilsvaarende vill
lekkasjeefffektene om
mtalt i avsniitt 5.2 bli sså sterke meed utslipps-reduksjon
ner utover ca
c 35% at dee vil domineere teknolog
gieffekten. I
dette tilfeellet kan utslippene uten
nfor OECD
D øke opptil 4%.
5.3.3

Teknologiu
utvikling som
m strategi foor å fremme
e fremtidig
klimasama
arbeid

I avsnitteet over varr det antattt at utviklinng av ny klimavennlig
k
g
teknologii i ett land
d gjennom ”smitte” oggså ville bidra til merr
klimavenn
nlig teknolo
ogi i andre land.
l
Selv om
m dette ikk
ke er tilfellett
har Urpe lainen (2011
1) vist at kan
n det være i et lands inteeresse å føree
om bidrar til
t å stimuulere mer klimavennlig
k
g
en klimaapolitikk so
teknologii. I artikkeleen er det to land
l
(A og B
B) og to perrioder (nåtid
d
1 og frem
mtid 2). I begge
b
period
den antas hvvert av landene enten å
velge høyye (H) eller lave (L) utslipp. I perioode 1 er kosttnadene av å
redusere utslippene fra H til L lik C i begge land
dene (vi serr
nærmere på periodee 2 nedenfo
or). Det anntas at det bare er en
n
klimageviinst dersom
m begge landene redusere
rer sine utsliipp fra H till
L. Verdseettingen av denne klimagevinsten i hvert land er enten V
eller v, h
hvor V>C>
>v. Ser vi issolert på peeriode 1 gjeelder derforr
følgende:: Dersom begge landen
ne har høy verdsetting (dvs V) avv
ke å reduserre sine utslip
pp. Dersom
m
lavere utsslipp vil de begge ønsk
begge lan
ndene har laav verdsetting (v) av llavere utslip
pp vil beggee
velge høyye utslipp. Dersom
D
ett laand har høyy verdsetting
g og ett land
d
lav blir d et heller ing
gen utslippsreduksjon i noen av lan
ndene, siden
n
det for landet med
d verdsetting V bare llønner seg å reduseree
utslippen
ne fra H til L dersom ogsså det andree landet gjør det.
Anta n
nå at situasjjonen i periode 1 er som
m følger: Regjeringen
R
i
land A veerdsetter utslippsredukssjoner høyt (V), men regjeringen
r
i
land B haar lav (v) verrdsetting av utslippreduuksjoner. (D
Det kan væree
nærliggen
nde å tenke på EU som land A og U
USA og/elleer Kina som
m
land B.) Regjeringen i land veet ikke hvoordan verdssettingen avv
b i fremtid
den, verken i land A eller B. Det err
utslippsreeduksjoner blir
en viss saannsynlighett for at verd
dsettingen i B endres fraa v til V, ogg
det er en viss sannsynlighet for at
a verdsettinngen i land A endres fraa
V til v.
Når peeriode 1 ses på isolert vil det ikke bbli utslippsreeduksjoner i
noen av landene. Anta
A
imidlertid at hvis land A red
duserer sinee
utslipp i pperiode 1 vil dette gi læringseffekteer slik at kosstnaden av å
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redusere utslipp i perriode 2 vil falle fra C til c. Dett antas at
c<v<C<V
V. Det er nå 4 muligheteer i periode 22:
1.
2.
3.
4.

beggge land har verdsetting V
beggge land har verdsetting v
land
d A har verd
dsetting V og B har v (so
om i periodee 1)
land
d A har verd
dsetting v og
g B har V (m
motsatt av peeriode 1)

For situasjo
onen 1, 2 ogg 3 spiller det ingen rollle om kostn
naden er c
eller C i lan
nd A periode 2. Under 1 vil begge llandene velg
ge L, mens
begge land vil velge H under 2 og 3.
3 For tilfellee 4 spiller ko
ostnaden i
dlertid en ro
olle. Med ko
ostnaden C vil ikke land
d A ønske
land A imid
å redusere sine utslipp
p, slik at beegge landen
ne vil velge H i dette
tilfelle. Med
d kostnaden
n c vil imidleertid land A ønske å red
dusere sine
utslipp hvis også land B velger L.
L I dette tillfelle vil derrfor begge
land velge L
L, mens begge land vil velge
v
H derso
om kostnad
den var C.
Ser vi nå iggjen på situaasjonen for regjeringen i land A i periode
p
1.
Hvis denne regjeringeen bare ten
nker på periiode 1 vil den velge
utslipp lik H. Hvis reegjeringen i land A m
mener at situ
uasjon 4 i
periode 2 er tilstrekkellig sannsynliig, kan regjeeringen likevvel velge L
i periode 1,, for på den måten å sikrre lave utslippp i periode 2 dersom
situasjon 4 da gjelder.
Med ekssempelet EU
U versus USA/Kina kaan det altså lønne seg
for dagens myndigheteer i EU å føre en ambissiøs klimapo
olitikk, for
måten å brringe ned EUs frem tidige kosttnader av
på den m
utslippsred
duksjoner. Den
D strategisske grunnen
n til å gjøre dette er å
EU i fremtiiden vil dellta i en am
mbisiøs klim
mapolitikk
sikre at E
med USA/Kina, uansett hvordaan EU i fremtiden
sammen m
verdsetter u
utslippsredu
uksjoner. Deet er viktig å merke seg
g at denne
begrunnelsen for en am
mbisiøs klim
mapolitikk i E
EU faller bo
ort dersom
myndigheten
ne i EU heltt sikkert vil h
ha en høy verdsetting
en tror at m
av lavere uttslipp også i fremtiden, eller
e
dersom
m en tror at USA/Kina
U
vil ha en laav verdsettin
ng av utslip
ppsreduksjon
ner også i fremtiden.
f
Det er altsså bare derssom situasjo
on 4 beskreevet over in
nntreffer i
fremtiden at det harr noe for seg å førre en mer ambisiøs
kk i dag enn
n mer kortsik
ktige vurderringer skullee tilsi.
klimapolitik
5.3.4

K
Klimapolitikkk som nærin
ngspolitikk

Det er vanlig blant po
olitikere å trrekke frem n
næringsutvik
kling som
begrunnelse for en ak
ktiv klimapo
olitikk. Arguumentet om
m nærings59
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utvikling kan forståss på flere måter.
m
Den sååkalte Porteerhypotesen
n
hevder att forurensende industrri vil bli m
mer konkurrransedyktigee
dersom m
myndigheten
ne fører en ambisiøs m
miljøpolitikk fremfor en
n
miljøpolittikk som gir
g denne in
ndustrien unnntak. Forsskningen påå
dette felttet gir ingeen entydig konklusjonn, se f eks Brännlund
d
(2007). H
Hypotesen har dessuteen ikke værrt knyttet til
t offentligg
støtte av teknologisk
k utvikling innenfor milljøfeltet. Porter selv (see
P
og Linde,
L
19955) er kun opptatt avv
Porter, 11991, og Porter
evne.
miljøpolittikkens bety
ydning for konkurransee
k
Den aandre måten å forstå sammenhenngen mellom nærings-utvikling og klimapo
olitikk på err at en ambiisiøs klimap
politikk som
m
også omffatter offentllig støtte av teknologiuttvikling, vil fremme nyee
industrierr som eksp
porterer avan
nsert klimat
ateknologi til resten avv
verden. E
Et eksempel som trekkees frem er aat Danmark har ført en
n
aktiv po
olitikk vis-aa-vis vindm
møller, og hhar samtidiig blitt en
n
verdensleedende eksp
portør av viindmøller. A
Audretsch og
o Feldman
n
(1996) vi ser at bransjjer med sterk grad av teeknologiutvikling har en
n
tendens ttil å klumpe seg sammen
n i såkalte nnæringsklyng
ger. Dermed
d
overvinneer bedriften
ne selv gjen
nnom sin lookalisering den globalee
kunnskappseksternalitteten, og deen nasjonalee støtten til produksjon
n
av ny kun
nnskap vil ku
unne være tiilstrekkelig.
Den sttrategiske handelsteorieen åpner ogsså for at offeentlig støttee
til eksporrtbedrifter kan
k være vellferdsfremm
mende i vissee tilfeller, see
17
1
f. eks Tirrole (1997) . I en anallyse med uttgangspunktt i et muligg
fremtidigg marked forr karboninnffangingsteknnologier ser Greaker ogg
Rosendah
hl (2008) næ
ærmere på det
d strategiskke argumentet for bådee
FoU støttte og for å drive
d
en spesielt ambisiøøs klimapoliitikk i et litee
land, og finner at deet er et strattegisk argum
ment for å støtte
s
FoU..
myndighetene i et land tror på næriingsutvikling
g gjennom å
Dersom m
satse eksttra på klimaarettet FoU, kan det teenkes at forsskningen påå
dette felt et kommer opp mot et ønsket
ø
nivå..

5.4

Betydning
gen av å væ
ære pådrivver og forb
bilde

I det messte av drøftin
ngen til nå har
h vi lagt till grunn at allle land er err
rasjonellee aktører som handler ut
u fra egeninnteresse. I noen
n
tilfellerr
17

En strateggisk variabel er bedriftens beslutn
ningsvariabel i m
markedspillet vi ser
s på. Det kan f
eks være prissen på et produ
ukt eller kapasite
eten til en ny prroduksjonsenhett. De strategiskee
variable er suubstitutter derso
om f eks en økniing i en spillers produksjonskap
pasitet motsvaress
av en reduksjjon i de andre sp
pillernes produkssjonskapasitet.
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synes denne forutsettningen å passe dårllig for adfferden til
enkeltperso
oner; muligeens passer en
n slik forutssetning også dårlig for
land i enkeelte situasjon
ner. Vi skal i dette avsn
nittet drøfte ideen om
ensidige utslippsreduksjoner med utgangspun
nkt i adferdssøkonomi,
ke på studierr av sosiale preferanser.. Siden de
og da særliig med tank
fleste ekspeerimenter seer på adferdeen til enkeltiindivider, sk
kal vi først
diskutere p
problemstillingen som om hvert landd var et enkeltindivid.
Vi skal så d
diskutere littt hvordan deenne litteratuuren kan ovverføres til
studier av laand.
Det er mange grun
nner til at ensidige
e
utsslippsreduksjoner kan
påvirke and
dre lands uttslipp. En del
d av disse grunnen blee dikutert
tidligere i d
dette kapitteelet. I dette avsnittet seer vi fra mek
kanismene
ovenfor og utelukkend
de se på hvorrdan ensidigge utslippsreduksjoner
kan påvirk
ke andre lan
nd gjennom
m mekanism
mer som avh
henger av
uegennyttigge sosiale prreferanser. Det
D betyr ik
kke at vi ikke anser de
andre forh
holdene oven
nfor som uviktige,
u
elleer at vi meener at de
virkningenee vil være små
s
sammen
nlignet medd de virknin
ngene som
går via sosiiale preferan
nser. Begrun
nnelsen er ssnarere at dette er en
naturlig avvgrensing. Dessuten
D
er det en pro
oblemstillin
ng som er
mindre stud
dert i litteraturen.
5.4.1

G
Gjensidighett

I økonomisske modeller møter vi ofte
o homo o economicuss, en aktør
som er kjen
nt som en egoistisk
e
nytttemaksimerrer. Om en tar denne
modellen b
bokstavlig er
e den åpen
nbart gal so
om en besk
krivelse på
menneskeliig adferd. Fo
oreldre er viillig til å ofrre mye av eg
gne behov
for å hjelpee barna sine,, men selv ovverfor helt ffremmede err vi gjerne
vennlige ogg imøtekom
mmende. Spø
ør noen ettter veien vill de fleste
som vet svaaret være im
møtekommen
nde og bruk
ke av sin egeen tid til å
forklare, fo
or bare å ta ett lite ekssempel fra ddagliglivet. Studier
S
av
adferden k
kan imidlerrtid hjelpe til å gi en mer sy
ystematisk
redegjørelse for slik hjelpende adferd.
a
Vi skal derforr først gå
gjennom hovedresultattene fra noeen av de meest relevantee og mest
pillene i eksp
perimentell økonomi
ø
ogg se hvilken lærdom vi
studerte sp
kan trekke av det. For en mer
m
genereell gjennom
mgang av
ntelle studier av spill, see Camerer ((2003). Vi skal
s
særlig
eksperimen
fokusere påå et aspekt ved adferdeen som er sæ
ærlig relevan
nt i denne
sammenhen
ngen, nemligg gjensidighet: vi gjengj elder gode handlinger
h
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med godde (positiv resiprositet)) og dårligee med dårliige (negativv
resiprosittet).
Et myye studert sp
pill er ultimaatumspillet, som er et spill
s
mellom
m
to person
ner. Den ene - forslagssstilleren - giir et forslag til hvordan
n
de to skaal fordele en
n gitt pott peenger. Den andre - resp
pondenten må enten
n akseptere og forslaget implemeenteres, eller avvise ogg
ingen får noe. Resulttatene fra lab'en viser tyypisk at forsslag som girr
ndre blir avvist av de flestee
responde nten 20% eller min
responde nter. Dettee er et uttrykk
u
forr negativ resiprositet,,
responde nten er villlig til å ta en
e kostnad (tape sine 20%) for å
straffe deen andre som
m har levert et urettferdiig forslag.
Et spiill som illusstrerer positiv resipros itet er tillittsspillet. En
n
enkel varriant av tillittsspillet kan være som ffølger. Spilleer A får 1000
kroner. H
Han velger hvor
h
mye han vil beholdde og hvor mye
m av dettee
han vil in
nvestere i sp
piller B, det vil si gi til sspiller B. Allt han gir till
spiller B blir tredoblet. Deretterr velger B hvvor mye av beløpet han
n
vil sende tilbake til A.
A Om begg
ge maksimerrer sin egen
n utbetaling,,
er Nash-llikevekten selvsagt at B ikke senderr noe tilbake, og dermed
d
at A helleer ikke gir no
oe til B i førrste omgang .
Resulttatene i litteraturen visser imidlertiid at forsøk
kspersonenee
både sendder mer enn
n 0 og får tiilbake mer eenn null. Fo
or eksempell
finner Crroson og Bu
uchan (1999)) at 85 % reeturner mer enn beløpett
som ble sendt. Hvva de returrnerer viserr en klar tendens till
gjensidigh
het. Jo merr senderen (A) senderr, jo størree andel blirr
returner aav mottager (B).
I men
nneskelig adferd ser vi
v en tendeensen til å gjengjeldee
vennlige handlinger med vennlig
ge handlingeer (positiv resiprositet)
r
nnlige hand
dlinger med
d uvennligee handlingeer (negativv
og uven
resiprosittet). Vi kan
k
nå gi en litt kklarere presisering avv
problemsstillingen fo
or artikkelen
n: Hvilken betydning har dennee
tendensen
n til gjensid
dighet ha for virkningenne av at et land
l
ensidigg
redusererr sine klimagassutslipp? Vi skal anggripe probleemstillingen
n
ved førstt å se på ek
ksperimenteer som brukker et spill som liggerr
nærmere internasjon
nale miljøpro
oblemer. Deeretter skal vi se litt påå
ulike fork
klaringer påå slik resipro
ok adferd, ssom en bakgrunn for å
spekuleree i hvor my
ye av dette som lar seeg overføre til et spilll
mellom n
nasjoner.
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F
Fellesgodesp
pill

Et spill so
om er myee studert i laben, og som liknerr mye på
situasjonen
n med milljøeksternaliiteter, er fellesgodesp
pillet. Et
eksempel eer som følgeer: Spillerne settes samm
men i grupper, si med
fire spilleree i hver grup
ppe. Hver sp
piller får et beløp, si 10
00 kroner.
Spilleren kaan velge å taa pengene eller gi til en felles gruppepott. Alt
som gis til gruppa blirr doblet og delt ut igjen
n likt til allle. Om en
v det dobles til 2 kroneer og deles på
p alle fire
spiller da gir 1 krone vil
så de får 500 øre hver. For
F hver kro
one en spilleer gir får haan altså 50
øre tilbakee. Her vil opplagt
o
Hom
mo oeconom
micus ikke gi noe til
fellespotten
n.
Når spiillet spilles i laben err imidlertid resultatet typisk at
spillerne girr en betydellig andel til fellespotten,
f
, mange gir alt
a de kan.
I utgangspunktet ser dette altså svært harm
monisk ut. Når
N spillet
gjentas forsvinner mye
m
av harrmonien, i stor grad som en
konsekvenss av at moralsk ad
dferd pregges av gjeensidighet.
(Fischbacher og Gächtter, 2010).
Mekanissmen er enk
klest å forklaare med utgaangspunkt i en modell
av Brekke eet al. (2003)). De argum
menterer for at adferden
n avspeiler
en avveiniing mellom
m moralske ideal og egenintereesse. Om
deltagerne i et fellesgodespill kommer til spill et med en oppfatning
o
mye de ideeelt burde gi,, vil det fak
ktiske bidraget bli en
om hvor m
avveining m
mellom dette idealet og
g egeninteresssen. Det kaan føre til
at de gir miindre enn dee ideelt sett synes de buurde gi. Men
n på grunn
av gjensidiggheten vil deette påvirke hva de andrre mener de ideelt sett
bør gi i neste rund
de. Hauge (2010) spuurte deltageerne i et
eksperimen
nt hvor myee det er rikttig å gi i et fellesgodesp
pill. Noen
kunne betin
nge svaret på hva andre ga, og majo
oriteten av diisse svarte
at det var rriktig å gi det
d samme som gjennom
msnittet av hva andre
ga. Altså om
m andre i gjennomsnitt gir 50% børr jeg også gii 50%, om
andre gir 700% bør jeg gi 70% osv. Igjen ser vii at gjensidig
ghet betyr
at en er sniill og grei såå lenge alle andre
a
er det.. Når de and
dre gir litt
mindre enn
n idealet bettyr det at ideealet for allee vil falle gradvis. For
hver ny ru
unde vil dett moralske kravet bli llitt svakere fordi alle
andre ogsåå gir litt miindre enn de
d ideelt settt synes de burde gi.
Denne falleende tendensen i bidragene er netto
opp det vi ob
bserverer i
eksperimen
ntelle studierr av slike spiill.
Brekke et al. (20111) studerer en variasjon
n av dette spillet
s
der
deltagerne først skal velge
v
hva dee vil gjøre m
med 50 kron
ner de får
utdelt, vil d
de beholde dem
d
selv elller gi penge ne til Røde Kors. De
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som gir bbort pengen
ne blir så plassert i en ggruppe med
d andre som
m
har gitt bbort pengenee (røde grup
pper), og dee som behold
der pengenee
blir plasssert i en gruppe med andre
a
som beholder pengene (blåå
grupper).. Alle grupp
per spiller såå fellesgodesspillet. Resu
ultatet ble att
de som gga bort peng
gene til rødee også bidro mer i fellessgodespillet,,
særlig ettter noen run
nder, fordi samarbeidett i disse gru
uppene ikkee
forvitret. Dette kan tyde på att en personn som er sjenerøs i en
n
heng tendereer til å være det i en annnen, men forr vårt formåll
sammenh
er vi mer interessert i noe vi obseerverte mot slutten av sp
pillet.
pillet kunne spillerne foor hver ny runde velgee
Mot sslutten av sp
hva de vville gjøre med
m de 50 kronene,
k
ogg dermed hvilken
h
typee
gruppe dee kom i. Dee fleste veksllet litt melloom røde og blå
b grupper..
Vi kunnee da sammen
nligne adferden til samm
me person, avhengig avv
om de vaar i røde eller blå gruppeer. Spillerne hadde fått informasjon
i
n
om hva s om skjedde i andre grup
pper og vissste derfor att det ble gittt
mer i rødde grupper. Vi så da att spillerne gga vesentlig mer i rødee
grupper - der de vissste de andre også ville ggi mye - enn
n de gjorde i
blå gruppper hvor de viste de andre ville gi lite. Merk at
a bidragenee
her er frivvillige, og sp
pillerne spilleer fellesgodeespillet bare en gang førr
de blir pllassert i en ny gruppe. De har derffor ingen mulighet
m
til å
påvirke h
hva de andree vil gjøre. Likefullt err de frivillig
ge bidragenee
større nåår de spiller med noen de forventeer vil gi my
ye, og de err
lavere nårr de spiller spillet med noen
n
de forvventer vil gi lite.
l
Om ddet samme skulle gjelde land, villee andre land forurensee
mindre o
om vi foruren
nser mindree. Altså er deet en positivv effekt av å
M å gå fraa enkeltindivvider til land
d er et langtt
være foreegangsland. Men
skritt. Err det noe gru
unnlag for et
e slikt skrittt? For å svaare på det err
det naturrlig å se nærm
mere på mek
kanismene baak denne ad
dferden.
5.4.3

Mekanisme
er og forklarringer

En muliig forklarin
ng på noeen av dissse observaasjonene err
ulikhetsavversjon (Feh
hr og Smith
h 2000; Boltoon og Ockenfels 2000),,
det vil si at folk har negativ nytte av ulikheet. Ta som eksempel
e
en
n
responde nt i et ultim
matumspill som får tilbbud om å fåå 20 kronerr
mens forrslagsstiller får
f 80 kroneer. Denne rrespondenten har da en
n
positiv nyytte av de 20
2 kronene vedkommen
v
nde får, men
n en negativv
nytte av ulikheten som
s
ligger i at den anddre får 60 kroner
k
mer..
Denne neegative nyttten kan dom
minere nytteen av de 20 kronene ogg
føre til att tilbudet avvvises.
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Men dette kan ikke væ
ære hele histtorien. Falk
k et al. (2003
3) viser at
dersom en pott på 10 enheter kan
n fordeles b
bare på to måter
m
(8,2)
eller (2,8), (responden
ntens andell er sist i pparentesen) så vil et
forslag som
m gir respon
ndenten barre 20% likeevel aksepteeres av de
fleste. Om alternativen
ne er (8,2) og
o (5,5) blirr derimot (8
8,2) avvist
av flertallett. Det er altsså ikke bare utfallet som
m betyr noee, men hva
alternativett var. Falk et al. tolk
ker det som
m et uttryk
kk for at
intensjonen
ne er viktig - en ujevn fordeling
f
kan
n være aksep
ptabel om
forslagsstilller ikke had
dde bedre alternativ.
a
N
Når (5,5) ik
kke var et
alternativt, blir det ikkee sett på som
m like uvenn
nlig å tilby (8
8,2).
Heller ikk
ke forvitringen av sam
marbeid i fellesgodesp
pillet kan
forklares m
med ulikhettsaversjon. Andre
A
fork
klaringer kan
n være at
gjensidigheet er rasjon
nelt i gjentatte interaaksjonen med
m
andre
mennesker,, men at saamme strategi også bruukes i engan
ngsspill på
grunn av b
begrenset rassjonalitet. For
F å forklarre denne vill jeg først
minne om folketeorem
met (Auman
nn, 1959). O
Om to spillere spiller
fangenes d
dilemma, herr har jeg saatt opp en vvariant hvorr spillerne
velger mello
om samarbeeid eller en egennyttig haandling.

Samarbeid
d
Egennyttiig

Samarbeid
1,1
2,-1

Egennyyttig
-1,2
0,0

Det er nå lett å se at uansett hva den an
ndre gjør, så
s er den
egennyttigee handlingen
n den som gir størst uutbetaling. Dilemmaet
D
er at de beggge velger den
d egennyttige handlin
ngen får de 0 utbetalt,
mens de kaan få 1 begge to om de samarbeiderr. Aumann påpekte
p
at
om spillet ggjentas uend
delig mange ganger så k
kan samarbeiid være en
likevekt. En
n mulig straategi som reealiserer et sslikt samarb
beid er det
Axelrod seenere kalte tit-for-tat.
t
Tit-for-tat
T
s trategien starter med
samarbeid første gangg og for hver
h
ny reppetisjon av fangenes
piller en det den andre spilte
s
i forriige repetisjo
on. Om to
dilemma sp
spillere med
d tit-for-tat strategier møtes
m
vil de samarbeide for alltid.
Men om strategien mø
øter noen so
om prøver å opptre egen
nnyttig vil
den svare ttilbake med samme my
ynt, helt til den andre 'aangrer' og
samarbeideer ensidig engang, derettter kan de fo
ortsette å sam
marbeide.
Axelrod
d sendte ut en
e generell in
nvitasjon til å lage et dattaprogram
som implementerte en
n strategi fo
or hvordan en skulle spille i et
gjentatt fan
ngenes dilem
mma. Han fikk inn hunddrevis av straategier fra
ulike folk, alt fra pro
ofessorer med
m
spillteorri som spesialitet til
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datanerdeer som fan
nt dette so
om en morrsom utforrdring. Allee
strategien
ne spilte så mot hverandre i en slaggs turnering
g, der de blee
satt samm
men i par og
g spilte en gjentatt utgavve av fangenes dilemma,,
og de så hvilke prog
gram som jevnt over gjoorde det godt og hvem
m
unde var så aantallet kop
pier av hvertt
som gjor de det dårlig. I neste ru
program bestemt av hvor godt det
d hadde gjjort det i forrige runde,,
en slags eetterligning av hvordan
n evolusjoneen foregår. Ganske
G
fortt
ble en sttor andel avv "populasjo
onen" tit-forr-tat kopier, bare noen
n
promillerr av andre strategier var
v igjen ettter noen tu
usen runderr
(Axelrodd 1981; Axelrrod og Ham
milton 1984)..
Tit-fo r-tat strategien kan gi en forklaaring på gjeensidighet i
menneskeers adferd generelt,
g
da vi som oftesst møtes igjjen og i den
n
forstand spiller gjentatte spill. Men spilllene i labo
oratoriet err
engangssppill og en tilstrever ano
onymitet sliik at spillern
ne ikke kan
n
vite hvem
m som gjorrde hva. Spiillerne kan derfor ikkee reagere påå
urettferdiige handling
ger etter at de har forrlatt eksperimentet, ogg
samarbeidd lønner seg
g da ikke i ett engangsspiill. Men kom
mbinert med
d
begrensett rasjonaliteet kan det gi en forrklaring på adferden i
eksperim enter: spilleerne oppførrer seg ikkee optimalt i situasjonerr
som er laangt fra det de situasjon
ner har erfarring med utenfor lab'en
n
og de bbruker i steedet en adfferd som eer rasjonell i normalee
male situasjoner er gjentaatte spill.
situasjoneer. Og norm
Evolussjonen av moral
m
og særllig resiprosittet som vi er opptatt avv
her, kan vvi også stud
dere ved å see på andre arrter og særliig arter som
m
ligger næ
ær i evolusjonshistorien
n. I boka ""The age off Empathy""
diskutereer de Waal (2
2009) grunn
nlaget for m
moral med uttgangspunktt
i studier av aper, sæ
ærlig de to artene som
m genetisk er nærmestt
18
o og sjimpan
nser. de W
Waal argumen
nterer for att
menneskeet - bonobo
utgangspuunktet for moral
m
er evnen mange dyr har til å etterlignee
hverandree. Vi ser etteerligning i in
nsekter som svermer elleer for å ta ett
nærmere eksempel: når
n en gjespeer smitter deet til de andre i rommett
nser er gjesp
p smittsom
mt). Denne evnen til å
(også blaant sjimpan
etterlignee andre har blitt videreeutviklet till å etterlign
ne følelsene..
Han men
ner dette er særlig viktig
g for pattedy
dyrmødre som trenger å
skjønne h
hvordan ung
gene har det for å kunnee hjelpe dem
m. Han viserr
til mangee observasjon
ner både meed aper og anndre dyr (bll.a. elefanterr
og delfin
ner) hvor de
d yter hjelp
p som baree er mulig om de kan
n
skjønne h
hvordan situ
uasjonen op
ppleves for dden som trenger hjelp..
18

Vi skilte laage med gorillaer for ca 7,5 milliioner år siden, oog med bonobo og
o sjimpanse forr
ca 5,5 milliooner år siden. Bo
onobo og sjimpaanse igjen skiltee lag for om lag 2,5 millioner årr
siden.
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Men ikke aalle arter harr utviklet deenne evnen ttil å føle dett de andre
føler, noe ssom kan få katastrofale
k
følger når een mor ikke er i stand
til å ta barn
nets perspek
ktiv. de Waaal forteller o m noen apeer som har
lært å nyte varme kildeer men hvor mødrene ik
kke skjønnerr at når de
om henger
selv puster normalt så trenger dett ikke bety aat barnet so
på ryggen ffår puste (baarnet kan væ
ære under van
nn).
Denne tteorien om at etterligniing er den bbiologiske basisen
b
for
moral støttes av nevrrologiske studier, og ssærlig påvisn
ningen av
såkalte speeilnevroner. I en pause i et labo
oratorium tok en av
forskerne een peanøtt mens en ap
pe fortsatt vvar koblet opp
o
til en
hjerneskann
ner. De så da
d at de samme områden
ne i hjernen lyste opp
når forskerren tok en peeanøtt som når
n apen selvv tok en peaanøtt. Mer
ke studier etterpå
e
bekreftet funnett: Det er om
mråder av
systematisk
hjernen som
m reagerer tiilsvarende når vi selv oppplever noe som
s
når vi
ser noen aannen oppleeve det sam
mme. (Frith,, 2006, Ch 6). Disse
nevronene kalles speillnevronene er altså noee av det som gir oss
evnen til em
mpati.
Men som
m de Waal påpeker
p
kan
n empati bruukes både på
p godt og
vondt. En torturist kan
k
ikke to
orturere efffektivt om han ikke
skjønner hvvilke smertee han påfører offeret. D
Det er altså ik
kke slik at
om vi kan føle en an
nnens smertte eller gledde, så vil den andres
nyttefunksjjon automatisk inngå i vår egen eeller at vi alltid vil ha
høyere nyttte selv av at den andre får
f høyere nyytte. I et eksperiment
med maqaccue-aper blee de først læ
ært opp til å bytte sjeto
onger mot
mat. De fik
kk en sjeton
ng, så ble deenne byttet med en agu
urkbit, og
apene gjenn
nomførte trransaksjonen
n med stor iver. Men når
n apen i
naboburet fikk et bedrre tilbud og fikk bytte sjetongen mot
m druer,
m bare ble
var ikke leenger agurk et akseptabelt tilbud. Apen som
tilbudt agu
urk i bytte mot sjeton
ngen kasterr sjetonger og annet
innhold i b
buret rundt seg,
s
og nektter å bytte s jetonger mo
ot agurker
lenger. Nårr den ene ap
pen skjønner at apen i n
naboburet har
h fått en
bedre bytteehandel gir det
d ikke auto
omatisk høyyere nytte, sllik tilfellet
ville vært om den andres
a
nyttte hadde i nngått i hans
h
egen
nn av speilneevroner.
nyttefunksjjon, på grun
Evnen ttil å føle deet samme so
om andre err en forutseetning for
moralsk adferd, men deen kan brukes både posiitivt og negaativt.
o kroater
Fehr og Gächter (20000) minnerr om hvordaan albanere og
v
overr serberne. Vennlige
tok blodheevn når Naato hadde vunnet
handlinger gjengjeldes med vennlige handlinger (positiv
nlige handliinger gjeng eldes med uvennlige
resiprositett) og uvenn
handlinger (negativ ressiprositet).
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Gruppeadferd

Sammenllignet med nasjoner med
m
millionner av inn
nbyggere err
grupper på noen fåå individer selvsagt ve ldig små. Likevel,
L
om
m
grupper oppfører seg helt forskjelliig fra ad
dferden till
enkeltinddivider, kan det være gru
unn til å værre enda merr skeptisk till
å trekkee konklusjo
oner om nasjonal pollitikk fra studiene
s
avv
o hvorvidtt
enkeltinddivider ovenffor. Det er litt blandedee resultater om
grupper er mer eg
goistiske en
nn enkeltinddivider. No
oen studierr
(Bornsteiin og Yaniv 1998, Cox 2002)
2
finnerr at grupper gir mindre i
ultimatum
mspill og reeturnerer mindre i tillittsspill, mens Cason ogg
Mui (19997) finner at den mest
m
generøøse i gruppen vinnerr
diskusjon
nen når grup
pper spiller diktatorspilllet. Et interressant funn
n
er imidlerrtid Cooperr og Kagel (2005), som finner at grrupper på to
o
spiller bbedre enn enkeltindivider i sstrategiske spill. Dee
argumentterer for at gruppene er
e bedre i s tand til å se spillet fraa
motspilleerens perspeektiv. Det er derfor litee grunnlag for å avvisee
resultaten
ne for enkelttindivider so
om irrelevannt for adferd
den til størree
enheter.
At vi tar inn over oss lidelseene til indivvider som err både langtt
ulturer ser vi gjennom hvordan
n
unna ogg tilhørendee andre ku
innbetalin
nger til hjelpeaksjoner i fjerne kataastrofeområåder. Vi kan
n
også se fo
olk lukke øy
ynene eller snu seg borrt fra lidelsen som visess
på et kino
olerret for å slippe å ta den inn oveer seg, selv når
n de vet att
den som lider er en fiktiv
f
skikkeelse. Det er dderfor grunn
n til å tro att
n
ser og melllom folke-denne efffekten gjellder over nasjonsgrens
grupper. Eksempelett over om hvordan albbanere og kroater tok
k
blodhevn
n når Nato
o hadde vu
unnet over serberne tyder på att
resiprosittet er noe so
om gjelder videre
v
enn m
mellom enkeltindivider..
Om en sslik adferd også skullee gjelde forr land, kan en ensidigg
reduksjon
n fra et land sin side værre som en gaave som må gjengjeldes.
5.4.5

Hjelper dett å være foregangsland ?

Vi harr så langt fokusert
f
på spørsmålett om hvord
dan ensidigee
utslippsreeduksjoner fra
f ett land reduserer
r
uttslippene fraa andre land..
Et annet spørsmål err om ensidig
ge reduksjonner kan begrrunnes uten
n
m
Det at vi føler noe av den
n
referanse til et slikt strategisk motiv.
merten som de som lider føler, tilseer at vi har in
nteresse av å
samme sm
unngå an dres lidelserr. Vi kan værre enda merr interessert i å unngå att
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andre liderr som følgee av et prob
blem vi harr en betydelig del av
ansvaret fo
or. Dette kan
n være et arrgument for ensidige reduksjoner
uavhengig aav hvordan andre vil reaagere. Men denne medffølelsen er
åpenbart ik
kke sterk nok
k til alene å løse problem
met - da had
dde det alt
vært løst. D
Derfor blir det
d også relevant å spørrre hvilken effekt det
har på utslippene fra an
ndre land.
Gjensidiighet, tendeensen til å gjengjelde ggode handliinger med
gode og dårlige meed dårlige, er godt dokumentert i den
eksperimen
ntelle litteraaturen, men detaljene i hvorfor ad
dferden er
slik er gjen
nstand for diskusjon.
d
Sttudier av in
ndividers adfferd gir et
dårlig grun
nnlag for å trekke sterk
ke konklusjo
oner om ad
dferden til
nasjoner, d
derfor er nettopp de und
derliggende m
mekanismen
ne viktige.
ne har ulikee implikasjo
oner for hvva som er
De ulike fforklaringen
effekten avv ensidige tiltak fra en sp
piller, ikke m
minst om det er snakk
om et spill mellom nasjjoner.
om forklarerr gjensidigh
het i f.eks.
Om dett er ulikhetssaversjon so
ultimatumsspillet, så er det neppe grunnlag
g
forr å trekke læ
ærdommer
fra slik gjensidighet i lab'en til naasjonal polittikk. Når to
o individer
kroner i laben
n er all foku
us på de 100 kronene. De har liten
deler 100 k
n om øvrigee inntekter til
t motspilleeren, ultimattumspillet
informasjon
handler da bare om forrdelingen avv de 100 kro
onene. Men om et lite
Norge eller Sverige gjø
ør ensidige tiltak for å begrense
land som N
CO2 utslipp vil det ikk
ke gi store endringer
e
i llevestandard
den i dette
landet, neppe så store at
a andre land
d føler de oggså må gjøree tiltak for
å gjenoppreette en likeree global innttekstfordelin
ng.
Implikassjonene av en forklariing basert ppå gjentattee spill og
begrenset rrasjonalitet er
e mer uklarre. Om fors økspersonen
ne i lab'en
oppfører seeg som om de
d spilte et gjentatt
g
spilll når de fakttisk spiller
et engangssspill, så vil det neppe kunne
k
overfø
øres til land
d. Land er
neppe så beegrenset rasjjonelle. På den
d andre sidden, nasjonaale utslipp
er ikke anonyme, og de samme nasjonene vil spille det samme
D er faktissk et gjentattt spill, og
miljøspillett i mange år framover. Det
teorien for gjentatte spill er relevant.
r
D et finnes så
s mange
ke bare sam
marbeid/egen
nnytte, og en
e analyse
likevektsstrrategier, ikk
ligger utenffor rammene av denne artikkelen.
a
Endelig har vi den
n mer biolog
giske forklaaring: vi deller andres
orger, men har
h også en sterk aversjo
on mot å blii utnyttet.
gleder og so
Responsen på katastroffer andre steeder i verden
n viser at vi også deler
sorger ogsåå med menn
nesker i andre kulturer og verdensd
deler, som
tilsier at vi kan generalisere til nasjonsnivå. Deette skulle gii grunnlag
for samarb
beid. Men saamarbeidet krever
k
gjenssidighet. Nåår vi føler
69

Konsekvensser av en ambissiøs klimapolitikk i et lite land

2012:3
3

noen har behandlet oss
o urettferd
dig er vi villiige til å tåle et tap for å
gi de anddre en rimelig straff. Også
O
i dennne sammenh
hengen er vii
avhengig av å sette osss inn i andrres opplevelsse av sorg og
g glede for å
ken straff so
om svir. Hvo
or mye av ddenne delen av adferden
n
vite hvilk
som lar sseg generaliisere til nassjonsnivå err mindre klaart. Om en
n
tilsvarendde gjensidighet gjelder mellom nassjoner vil det,
d som jegg
har disk
kutert i fo
orbindelse med fellesggodspillet, undergravee
samarbeidd. Om funn
nene fra lab''en lar seg ggeneralisere til nasjonerr
vil samtiddig sjenerøsitet fra en part
p føre til større bidraag fra andre..
Det skullle tilsi at om et land går
g foran m
med utslippsreduksjonerr
utover deet de er forpliktet til, kan
n det føre tilil mer velvilje fra andre.
Merk at situasjon
nene vi studeerer i lab'en er ganske stiliserte,
s
ogg
metriske. Deltagerne i fellesgodespi
f
illet får ofte den sammee
ofte symm
potten m
med penger. Det
D er derfo
or lett å avggjøre hvem som
s
har gittt
mye og liite, og derm
med lettere å forutsi når een spiller føler han ellerr
hun har bblitt utnytteet av de andre. I et klim
maspill mello
om nasjonerr
er situasjjonen langt mindre sym
mmetrisk. L
Landenes BN
NP, utslipp,,
befolknin
ngsstørrelse og areal varierer stterkt. Ogsåå forholdett
mellom h
historiske uttslipp og forrventede fram
amtidige utsllipp variererr
sterkt. O
Oppfatningeen om hva som er rrettferdig fo
ordeling avv
utslippskkutt, og derm
med hvor mye
m en må kkutte for att andre skall
d
vanskkelig å foruttsi. Det kan
n
oppfatte det som sjeenerøst, er derfor
m selv oppfattter seg som
m et foregang
gsland - ellerr
tenkes at et land som
snarere h
hvor flertallet av velgerrne har en slik oppfatning - ikkee
oppfattess på samme måte av and
dre land. Dee vil da ikkee møte noen
n
ekstra go
oodwill fra andre.
a
Også på dette puunktet er funnene i den
n
eksperim entelle litteeraturen van
nskelige å ggeneralisere til et spilll
nasjoner.
mellom n
Et sistte spørsmål er hvor storre effekter kkan være, og vil det væree
nok til å forsvare en
nsidige initiiativ. I tillittsspillet lønner det segg
oftest å ggi mye, også i ultimatum
mspillet tjeneer en på å væ
ære sjenerøs..
I fellesgo
odespillene er
e det uklarrt om en meer sjenerøs giver tjenerr
det inn iggjen på at an
ndre blir meer sjenerøse.. Men på deette punktett
er uansettt forskjellen
n på land og
g enkeltindiv
ivider for stor til at dett
gir menin
ng å generaliisere.
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M
Mulige virkkninger på forhandlin
nger om en
n
kklimaavtalee

De fleste vvil være eniige om at dersom
d
vi sskal oppnå ambisiøse
klimamål, kreves dett en intern
nasjonal kliimaavtale med
m
bred
oppslutningg. Dette er bl
b a vist i avssnitt 5.1 hvo
or vi så hvor viktig det
var at alle land med betydelig utslipp
u
må ddelta i internasjonalt
duksjoner. I dette kapitttelet skal vi diskutere
koordinertee utslippsred
mulige årsaaker til at deet er vanskeelig å oppnåå en god inteernasjonal
klimaavtalee, og hvilken
n betydning det kan ha at ett eller flere land
uavhengig aav en avtale fører en enssidig ambisiø
øs klimapoliitikk slik f
eks Norge og Sverige gjør.
g
5.5.1

K
Klimaavtalerr og gratispa
assasjerer

De fleste laand i verden
n er enig om
m at verden bbør skjære kraftig
k
ned
på klimagaassutslippen
ne slik at dramatiske klimaendriinger kan
unngås. Kllimaforhand
dlingen som har pågått i en årrekke har til
tross for d
dette så lan
ngt ikke gittt mye resulltater. Det er mange
årsaker til d
dette. Blant disse er at ulike
u
land kaan ha ulik oppfatning
o
om hvor store utslippskutt en bør ta sikte på. Trolig vel så viktig er
d har ulik
ke oppfatniinger om
fordelingsspørsmålet: Ulike land
p og kosttnadene kn
nyttet til
hvordan ffordelingen av utslipp
utslippskuttten skal fo
ordeles. I den økonom
miske litteraaturen om
klimaavtaleer er det desssuten vist at
a selv om llandene var enige om
punktene o
over, kan det være vansk
kelig å oppn
nå en avtale med bred
deltagelse og storee utslippsk
kutt. Årsaaken til dette er
v ble nevn
nt i avsnitt 4.1.1:
4
Selv
gratispassassjerproblemet, som så vidt
om alle land
d er enige att situasjonen
n hvor alle k
kutter utslipp
p er bedre
enn situasjo
onen hvis in
ngen kutter, er hvert laand enda beedre stillet
hvis det ikk
ke kutter eggne utslipp mens alle aandre land kutter
k
sine
utslipp. Dette motiveet for å være
v
gratisppassasjer un
ndergraver
muligheten
n for å op
ppnå et brredt samarbbeid med betydelige
b
utslippskuttt. Vi skal i resten av avsnittet see nærmere på denne
problemstilllingen, baseert på teorii om stabilee koalisjoner som tar
utgangspun
nkt i d'Asprremont et al.
a (1983) ogg som er an
nvendt på
klimaavtaleer først av Hoel
H
(1992), Carraro andd Siniscalco (1993) og
Barrett (19994) og etter hvert man
nge andre. V
Vi skal også diskutere
konsekvenssen av at noen land ensiidig kutter ssine utslipp uavhengig
u
av om det eer en avtale eller
e
ikke.
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For å rendyrke poenget
p
om gratispassaasjerer antas alle land å
være likee. Landene bestemmer først om de vil væree med i en
n
koalisjon eller ikke. Landene som er meddlemmer av koalisjonen
n
d vil kuttee sine utslip
pp. Landenee
bestemm er deretter hvor mye de
mer antas fo
or enkelthetss skyld å ikk
ke kutte sinee
som ikke er medlemm
utslipp i det hele taatt. Alle lan
nd gjør sinee valg baserrt på sneverr
egeninterresse. Med standard forutsetningger om ko
ostnader avv
utslippskkutt og gevvinst av bedre klima vil utslippsskuttene till
landene i koalisjon bli
b større jo større koallisjonen er. Når et land
d
skal besteemme om det vil slutte seg til koaliisjonen ellerr ikke gjøress
følgende vurdering: Ved å stå utenfor
u
koallisjonen slipper landenee
kostnaderr knyttet til utslippskutt. Men ved å slu
utte seg till
koalisjon en øker størrrelsen på ko
oalisjonen, oog samlede utslippskutt
u
t
øker, no
oe som gir en klimageevinst. Hveert land slu
utter seg till
koalisjon en bare dersom denne klim
magevinsten overstigerr
kostnaden
n landet får
f
av å slutte seg til koalisjo
onen. Dissee
beslutnin
ngene som hvert
h
land taar gir en besstemt likeveektsstørrelsee
på koalisjjonen. Nøyaaktig hvor stor
s
koalisjoonen blir vil avhenge avv
de nøyak
ktige forutssetningene om
o kostnadder av utsliippskutt ogg
gevinst aav bedre klima.
k
Følgeene resultatt er imidlertid ganskee
robust: K
Koalisjonenss størrelse vil
v alltid væ
ære slik at gevinsten
g
avv
samarbeidd er ganske liten. Derso
om det er een stor gevin
nst av bredtt
samarbeidd (som de fllest vil meneer er tilfelle for klimapro
oblemet) vill
derfor an
ntall land som samarbeider bli gaanske lite. Dette
D
er ett
resultat ssom er i ovverensstemm
melse med eerfaringen frra klimafor-handlingeen så langt: Kyoto-avtalen gir kvanntitative forp
pliktelser till
land som
m til sammen
n står for mindre enn 3 0% av verdeens samledee
utslipp.
o
gir som
m resultat att k land vil samarbeide..
Anta aat teorien over
Hva skjerr med dette resultatet hvis
h vi i stedeet for å antaa at alle land
d
handler uut fra sneveer egenintereesse antar aat en liten gruppe
g
av h
land (h< k) velger beetydelige utsslippskutt uaansett hvor mange land
d
som sluttter seg til koalisjonen
n og uansettt utslippsku
uttene i dee
øvrige ko
oalisjonsland
dene? Det er
e mest nærlliggende å tenke
t
seg att
disse h laandene vil være
v
medlem
mmer av koaalisjonen. Dersom dissee
landene h
holder fast på
p sine store utslipskutt uavhengig av
a hvor storr
resten av koalisjonen
n er, vil forsk
kjellen i sam
mlede utslippskutt for en
n
koalisjon av størrelsee k og størrrelse k-1 troolig bli mind
dre enn den
n
ville blittt med de opprinneligee forutsetniingene om koalisjons-landenes adferd. Et land som vurderer å stå utenfor en koalisjon avv
størrelse k vil derfor tape mindre i form av llavere klimaagevinst enn
n
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det ville taapt med de opprinnelig
ge forutsetn
ningene. Gevvinsten av
ostnader ved å stå uten
unngåtte ko
nfor koalisjo
onen er imid
dlertid den
samme. Deermed styrk
kes insentiveet til å væree gratispassasjer, noe
som kan in
nnebærer at med de ny
ye forutsetniingene (h laand velger
lave utslipp
n på koalissjonen bli
p uansett) kan likeveektstørrelsen
mindre.
nalysen overr er at ensidiige utslippsk
kutt fra en
Konklussjonen fra an
liten gruppe av land ikk
ke nødvendiigvis bidrar ttil at flere laand slutter
seg til en in
nternasjonal klimaavtale. Tvert i mo
ot så vi at dett motsatte
kunne værre tilfelle: Når noen land velgeer store utslippskutt
uavhengig av utfallet av klimafforhandlingeer, kan dettte styrke
insentivet ttil å være gratispassasje
g
er, og det k
kan bli vanskeligere å
oppnå et ssamarbeid mellom
m
mange land. En
n bør imidleertid være
forsiktig m
med å trek
kke for baastante kon
nklusjoner. Selv om
marbeid som
drøftingen over er bassert på en teori
t
om sam
m er mye
o
andre teorier. En kan ikke
brukt i littteraturen, finnes det også
utelukke att enkelte an
ndre av dissee teoriene kaan gi andre resultater
vedrørendee konsekven
nsen av at noen land ensidig ku
utter sine
utslipp uavh
hengig av hvva andre land
d gjør.
5.5.2

E
Ensidige utslippskutt og
g utfallet avv klimaforhandlinger

I avsnittet over diskutterte vi hvordan ensidigge utslippsk
kutt av ett
eller noen ffå land kan påvirke hvor mange lan
nd som samaarbeider. I
dette avsniittet skal vi kort se på hvordan en
nsidige og ubetingede
u
l
kan påvirke
p
utfaallet av forhandliner.
utslippskuttt fra ett land
Drøftingen
n er basert påå Hoel (1992).
Anta to
o land A og B. Totalvellferden til laand j (j=A,,B) er gitt
m er et sam
mlemål på bååde snever ø
økonomisk og annen
ved Wj, som
velferd (speesielt miljø). Dette velfeerdsmålet avvhenger selvvsagt av en
rekke fakto
orer. Her fo
okuserer vi bare
b
på to ffaktorer, nemlig egne
utslipp og ssum utslipp fra begge laand. La utsliippet i land j være gitt
ved ej. Vi aantar altså at
a Wj = Wj(ej, eA+eB), som antas stigende i
første argu
ument (forrdi reduserte utslipp har en økonomisk
kostnad) o
og avtagendee i andre arg
gument (hø
øy samlede utslipp
u
gir
en negativ m
miljøeffekt)). Anta førstt at land A uuten noen avvtale vil ta
eB som gittt og velge eA så WA bliir så stor so
om mulig. Tilsvarende
for land B. Dette gir beestemte utslipp i hvert aav landene, og
o dermed
også bestem
mt nivåer påå WA og WB. Disse nivååene svarer til
t punktet
D i figur 5.6.
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Den uukoordinerte fastleggin
ngen av utsllipp beskrevet over err
ikke effek
ktiv: Det er mulig å økee både WA ogg WB ved en
n koordinertt
reduksjon
n i begge lands utslip
pp sammennlignet med
d utslippenee
svarende til punkt D.
D En slik koordinert utslippsred
duksjon kan
n
om er langss
bringe osss til de efffektive utslippskombinaasjonene, so
kurven E
EF i figur 5.6. Nøyaktig hvor påå kurven en
n vil havnee
avhenger av hvor my
ye hvert av landene redduserer sinee utslipp. Jo
o
nstre på kurrven EF en er jo lavere utslipp harr
lengre oppp og til ven
land A ogg jo høyere utslipp
u
har land B. Antaa at en klimaaavtale gir ett
effektivt resultat, dvs
d
et utfaall et sted på linjen EF. Ulikee
forhandliingsteorier vil
v gi ulike prediksjoner på nøyaktig
g hvor en vill
havne påå kurven EF
F. Men de aller
a
fleste ((alle?) teorieene vil si att
v avhenge av beliggenh
heten av dett
forhandliingsutfallet N i figuren vil
ukoordin
nerte utfallett D, og liggee lengre oppp og til vensttre jo lengree
nordvest punktet D ligger.
l
nå at land A før en klim
maavtale er ppå plass bestemmer segg
Anta n
for å reduusere sine utslipp
u
i forh
hold til punkktet D, selvv om det girr
en laveree verdi på WA gitt utsliippene land B har valgt. Dette girr
mlede utslip
pp, og øker dermed vverdien på WB. Dennee
lavere sam
adferden til land A flytter
f
derm
med det ukooordinerte uttfallet fra D
til et pun
nkt D’ norrdvest for D.
D Men dettte vil i neste omgangg
påvirke fforhandsling
gsutfallet, so
om fra drøfftingen overr vil bli i ett
punkt N’’ i stedet for N. Land A vil altså koomme dårlig
gere ut som
m
følge av ssine ensidig
ge og ubetingede utslipppskutt, men
ns land B vill
komme bedre ut. Hva
H
med samlede
s
utsslipp? De vil normaltt
ke opplagt i
avhenge av hvor på kurven EF en er, menn det er ikk
hvilken r etning samlede utslipp endrer seg nnår en beveger seg opp
p
19
og til ven
nstre på linjen EF.
Vi kan ko
onkludere med
m at ensid
dige og ubettingede utslippskutt fraa
en grupppe av land kan tenkess å påvirkee utfallet avv klimafor-handlingeer. Det er im
midlertid ikk
ke opplagt oom de fremforhandledee
samlede utslipp blir lavere enn
n hvis landeene ikke hadde ensidigg
redusert ssine utslipp.

19

I Hoel (1 992) er dette an
nalysert i mer detalj
d
for tilfellett hvor de kryssderiverte av Wjfunksjonene er null.
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Figur 5.6

WB
F

•
• D’

N’

• N

•D

0

5.6

E

WA

O
Oppsummeering av ka
apittel 5

Dersom ett lite land ensidig kutter sine utsslipp vil deen direkte
virkningen på klimautvviklingen væ
ære tilnærmeet lik null. Virkningen
V
nnomfører
vil også værre ubetydeliig selv om f eks USA elller EU gjen
betydelige utslippskuttt. I kapittellet redegjørees det for virkningen
v
d landene som har påtatt seg utslippsav utslippsskutt for de
begrensninger i Kyoto-avtalen (Ky
yoto-landen
ne), som i daag står for
ca 30 % avv de globalee CO2-utslip
ppene. Det antas at uttslippene i
denne grup
ppen av land
d reduseres med
m 25 % iinnen 2025, med 80%
innen 20500, og med 988 % innen 2100. Utslipppene i denne gruppen
av land reeduseres yttterligere og
g er nær nuull gjennom
m det 22.
århundre. SSelv med sliike dramatisske utslipps kutt blir tem
mperaturøkningen b
bare 0,18 °C
C lavere i 21
100 og 0,22 °C lavere i 2200 enn
den ville blitt uten
n utslippsk
kuttene. D
Dette gjeldeer under
ng av at utsslippskutten
ne i disse laandene ikkee påvirker
forutsetnin
utslippene i resten av verden.
v
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På bak
kgrunn av ovvenstående blir
b det i ressten av kapitttelet sett påå
mulige in
ndirekte virk
kninger av en ambisiøss klimapolitikk i et litee
land.
mest opplagtte og best dokumentertt indirekte vikningen
v
avv
Den m
ensidige utslippskuttt er virkn
ningen gjennnom karb
bonlekkasje..
Dersom eett land (evtt. en gruppee av land) reeduserer sine utslipp, err
det diver se mekanism
mer som kan føre til økkt utslipp i andre land..
k
karbonlekkasje. K
Kapittelet drøfter
d
fleree
Det er ddette som kalles
mekanism
mer av mark
kedsmessig og politisk art som girr opphav till
karbonlek
kkasje. Til tross for en omfattennde litteratu
ur om dettee
emnet fin
nnes det ikk
ke noen kon
nsensus om hvor kvantiitativt viktigg
karbonlek
kkasje er. De
D fleste litteeraturbidragg ser på virkn
ningen av att
et forholddsvis stort land
l
(USA) eller gruppee av land (E
EU, OECD,,
Annex 1)) reduserer sine utslipp, og beregneer hvor myee utslippenee
øker i ressten av verd
den. De flestte beregninggene anslår at resten avv
verden viil øke sine utslipp
u
med 5 - 30% avv utslippsreduksjonen i
landene ssom reduserer sine utslip
pp. Vår anallyse antyderr noe høyeree
karbonlek
kkasjerater for
f mindre land.
En muulig viktig in
ndirekte virk
kning av enssidige utslip
ppskutt er att
slike kuttt kan ha betydning
b
fo
or utviklinggen av ny klimavennlig
k
g
teknologii. Steng klim
mapolitikk i ett land kann gi raskere utvikling avv
klimavenn
nlig teknolo
ogi i dette landet. På grunn av kunnskaps-overførin
nger mellom
m land kan dette også gii en positiv utvikling avv
klimavenn
nlig teknolo
ogi også i an
ndre land. D
Dette kan igjjen gi laveree
utslipp i andre lan
nd, siden kostnadene knyttet til utslipps-reduksjon
ner vil gå ned som følge av den nye teknologien
n.
Selv o
om en slik teknologieeffekt kan være til steede, er dett
vanskeligg på vite hvo
or stor den er.
e I en studdie diskutertt i kapittelett
konkludeeres det med at denne effekten i nnoen tilfelleer kan væree
tilstrekkeelig stor tiil at den mer
m enn ooppveier den motsattee
virkningeen gjennom karbonlekk
kasje. Et viiktig forhold
d som ikkee
fanges o
opp av em
mpiriske stu
udier av deette fenomenet er att
virkningeen kan være diskontinuerlig: Med bbetydelig saannsynlighett
vil tekno
ologiutviklin
ngen i land
det med sttreng klimaapolitikk haa
beskjeden
n betydning
g for utslippene i andre land. Det er
e imidlertid
d
en posittiv sannsyn
nlighet for at det i landet med
m
strengg
klimapoliitikk kommer et teknologisk gjennoombrudd so
om kan bety
y
ganske m
mye for utsliippsutvikling
gen i andre land. Dettee er likevel i
seg selv ik
kke et sterkt argument for ensidig sstreng klimaapolitikk, daa
sannsynliigheten for et slikt tek
knologisk gjjennombrud
dd kan væree
n selv om deen er positiv
svært liten
v.
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I det mestee av den øko
onomiske littteraturen om
m klimapolittikk er det
lagt til grunn at alle laand er rasjonelle aktøreer som hand
dler ut fra
egeninteressse. I den seenere tid err det en bettydelig litterratur som
viser at den
nne forutsettningen i maange situasjo
oner passer dårlig for
adferden tiil enkeltperssoner, og daa kanskje oggså for land. Dette er
utførlig disskutert i kap
pittelet. I littteraturen o
om sosiale preferanser
er det gitt een god doku
umentasjon på at individder ofte vil gjengjelde
gode handllinger med gode og dåårlige med dårlige. Imiidlertid er
detaljene o
om hvorforr adferden er slik fo
ortsatt gjenstand for
betydelig d
diskusjon. Studier
S
av individers adferd gir et dårlig
grunnlag fo
or å trekke sterke konklusjoner om adferden till nasjoner,
derfor er nettopp de underliggend
u
de mekanism
mene viktige. De ulike
oner for hvaa som er efffekten av
forklaringene har ulike implikasjo
piller, ikke minst
m
om deet er snakk om
o et spill
ensidige tilttak fra en sp
mellom naasjoner. Teo
oriene gir heller
h
ingen antydning om hvor
sterke effek
kter av denn
ne typen kan
n være.
I kapittelet er det også diskuttert mulige årsaker til at det er
vanskelig å oppnå en god intern
maavtale, og
nasjonal klim
o hvilken
betydning det kan ha at ett eller flere land u avhengig avv en avtale
fører en ensidig am
mbisiøs kliimapolitikk.. Konklusjonen fra
drøftingen er at ensidige utslippskutt fra en liten grupp
pe av land
ikke nødvendigvis biidrar til at flere landd slutter seeg til en
internasjon
nal klimaavtaale. Tvert i mot
m kan det motsatte væ
ære tilfelle:
Når noen land velger store utslip
ppskutt uavvhengig av utfallet
u
av
ndlinger, kan
k
dette styrke inssentivet til å være
klimaforhan
gratispassassjer, og det kan bli van
nskeligere å oppnå et samarbeid
orsiktig med
mellom maange land. En
E bør imidlertid være fo
d å trekke
for bastantte konklusjo
oner. Drøfttingen er baasert på en teori om
samarbeid som er my
ye brukt i liitteraturen; imidlertid finnes
f
det
også andre teorier. En kan ikke utelukke at eenkelte andrre av disse
teoriene kaan gi andree resultater vedrørende konsekven
nsen av at
noen land ensidig kuttter sine utsllipp uavhenggig av hva andre
a
land
gjør.
Kapittellet gir også en kort disskusjon om hvordan en
nsidige og
ubetingede utslippsku
utt fra ett land kan påvirke utfallet
u
av
forhandlineer, gitt at det
d blir en fremforhanddlet klimaavvtale. Det
konkluderees med at ensidige
e
og ubetingedee utslippsku
utt fra en
gruppe av lland som reggel vil påvirk
ke utfallet avv klimaforhandlinger.
Utfallet vill typisk påviirkes i en reetning som innebærer at
a landene
som gjenno
omfører enssidige og ub
betingede ut slippskutt før avtalen
kommer påå plass komm
mer dårligerre ut enn dee ville gjort uten slike
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utslippsk
kutt. Når dett gjelder virk
kningen av eensidige utsllippskutt påå
de fremfo
orhandlede samlede utsslipp, konklluderes det med at dett
ikke er oppplagt i hvilk
ken retning de vil påvirkkes.

5.7

Appendik
ks om karbonlekkasjee

Utledningg av ligning (5.1)
Vi ser fførst på verden som helhet. V
Vi antar fø
ølgende om
m
miljøkosttnadsfunksjo
onen:
(A.1)

M ( x) = mo x +

m 2
x
2

som gir fø
ølgende lineeære marginaale miljøkos tnader:
(A.2)

v ( x ) = M '( x ) = m0 + mx

u
er
Kostnadeen knyttet tiil reduserte utslipp
(A.3)

c
C ( x 0 − x) = ⋅ ( x 0 − x) 2
2

ggir
følgeende
som
utslippsreeduksjoner
(A.4)

lineeære

maarginalkostnader

forr

− C '( x 0 − x ) = c ⋅ ( x 0 − x)

a optimum for
f verden eer utslipp lik
k x* hvor
Fra kapitttel 2 vet vi at
(A.5)

c ⋅ ( x 0 − x* ) = m0 + mx*

Vi vil nå dele verden
n inn to gru
upper, et litte land A og
o resten avv
verden (B
B). Vi gjør dette
d
på en måte
m som gjøør at
-

deet globale optimum
o
fo
or samlede uutslipp er upåvirket
u
avv
in
nndelingen
deen globalt optimale utslippsredu
u
uksjonen i prosent avv
uttslipp uten tiltak
t
er lik for
f de to lanndene

Miljøkosttnadsfunksjonen er upåvirket av innndelingen avv verden i to
o
land. Men
n vi må spesifisere kosttnadsfunksjoonen for hvvert land. Vii
gjør dettee som følgerr:
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C A ( β x 0 − x) =

c
⋅ ( β x 0 − x) 2
2β

for land A, og

c
⋅ ((1 − β ) x 0 − x)2
2(1 − β )
for resten av verden. Her er β x 0 BaU-utsslippene i laand A og
BaU-utslippene i resten av verden.
(1 − β ) x 0 B
(A.7)

CB ((1 − β )x0 − x) =

De tilhø
ørende margginalkostnadsfunksjonen
ne er lineæree:

(A.8)

−CA '( x0 − xA ) = c ⋅ ( x0 −

(A.9)

−CB '( x0 − xB ) = c ⋅ ( x0 −

xA

β

)

xB
)
1− β

I et globallt optimum
m vil utslipp
pene være bbestemt slik
k at disse
marginalko
ostnadene err like i de to
o landene, o
og begge lik
ke med de
marginale m
miljøkostnad
dene gitt ved
d (A.2):

xA

c ⋅ ( x0 −
(A.10)

c ⋅ ( x0 −

β

) = m0 + m ⋅ ( xA + xB )

xB
) = m0 + m ⋅ ( xA + xB )
1− β

hhv β og 1 − β og
Multipliserer vi disse to ligningene med h
summerer ffår vi

(

)

(A.11) c x 0 − ( x A + xB ) = m0 + m( x A + xB )
u
Sammenligner vi med (A.5) ser vi at vi får xS + xR = x* , uavhengig
av . Fra A9 ser vi også at

xA

β

=

xB
1− β

eller

xA
β
=
xB 1 − β

Forholdet mellom utsslippene i deet globale o
optimum er altså likt
med forholldet under BaU.
B
Anta nå att det ikke er noen inteernasjonal avvtale, og at resten av
verden veelger utslip
pp slik att deres m
marginalkostn
nader av
utslippsred
duksjoner er lik α v . Dettte gir

c ⋅ ( x0 −

xB
) = α [ m0 + m ⋅ ( xA + xB )]
1− β
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Denne liggningen fortteller oss hvordan utslipppene i resteen av verden
n
(xR) avheenger av utsslippene i land A (xA). L
Løser vi lign
ningen mhp
p
xB og deriiverer mhp xA finner vi
A12

L1 = −

dxB
α (1 − β )m
=
dxA α (1 − β )m + c

Utledningg av ligning (5.4)
Fra likevvektsbetingeelsen S ( p ) = (1 − β ) D ( p ) + β D ( p + t ) følgerr
det umidddelbart at (n
når t=0 initialt)
(A.13)

ddp
βD'
=
<0
ddt S '− D '

Videre haar vi

−

d (1 − β ) D( p)
dp
= −(1 − β ) D '
dt
dt

og

d β D( p + t )
dp
= βD' + βD'
dt
dt
Uttrykkeet L2 i 5.2.2
2 er forholdeet mellom ddisse to størrrelsene, nårr
vi setter iinn fra (A.13
3) finner vi derfor
d
(A.14) L2 =

1− β

β

dp
−β D '
(1 − β )(− D ')
dt = 1 − β
=
dp
β β D '+ S '− D ' β D '+ S '− D
+1
dt
d
−

Etterspørrselselastisiteten målt positivett er defiinert
δ = − D ' p / D ogg tilbudselastisiteten er defiinert
σ = − S ' p / S . Sidenn S = D kann derfor (A.114) omskrivves til

L2 =

80
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m
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m
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Utledning aav ligning (55.7)
Se på et litee land A og resten av veerden B. Utsslippene kny
yttet til et
bestemt ko
onkurranseuttsatt produk
kt er hhv

u B = H (1 − β ) S ( p )
u A = hH ξ (c) β S ( p − c)
n utslippsred
duserende tiltak
t
er tottalt tilbud lik S ( p) .
Uten noen
Land A an
ntas å stå fo
or en andel β av dettee tilbudet, og
o land A
innfører kliimatiltak som gir dette landets tilbuud et negativvt skift av
samme størrrelse som en
e prisreduk
ksjon lik c. I resten av verden er
utslippet lik
k H per pro
odusert enh
het, mens uttslippet per produsert
enhet i land
d A før tiltaaket er hH. Her kan h være lik, mindre
m
enn
eller størree enn 1. Fu
unksjonen ξ (c ) sier h
hvor mye utslipp per
produsert eenhet blir redusert i land
d A som følgge av tiltaket. Vi antar
ξ (0) = 1 ogg ξ '(c ) < 0 .
Raten for karbon
nlekkasje, L3, er som
m før defin
nert som
utslippsøkn
ningen
i
resten
av
verdeen
divideert
med
utslippsred
duksjonen i land A:

du B
L3 = dc A
du
−
dc
Fra ligningeene over følger det at (n
når c=0 initiialt)

som gir

du B
dp
= H (1 − β ) S '
dcc
dc
A
ddu
dp
⎡
⎤
= − hH β ⎢ξ ' S + S ' − S '⎥
−
ddc
dc
⎣
⎦

dp
1− β
dc
L3 = −
hβ ξ ' S + S ' dp − S '
dc
S'

Vi definerer
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c

ξ

−S '

c
S

Denne sstørrelsen sier
s
med hvor
h
mangee prosent utslipp perr
produsertt enhet gåår ned for et klimaatiltak som
m redusererr
produksjo
onen av god
det med 1%
%. Når c=0 og ξ = 1 in
nitialt følgerr
det at ξ ' S = − μ S ' . Vi
V setter dettte inn i uttrrykket for L3 og finner

L3 = −

S'

dp
dc

1− β
hβ S ' dp − (1 + μ ) S '
dc

dp / dc
d
fi nner
nåå
β S ( p − c ) + (1 − β ) S ( p ) = D ( p) :

Vi

fra

likevektssbetingelsen
n

ddp
βS '
=
>0
ddc S '− D '
Setter vi ddett inn i uttrykket overr for L3 finnner vi etter litt regning

L3 = −

(1 − β )σ
h [1 + μ − β )σ + (1 + μ )δ ]

hvor δ er etterspørrselselastisiteten etter ddet konkurrranseutsattee
produkteet (målt po
ositivt) og σ er tilbuudselastisitetten for dett
samme prroduktet.
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Konkluderende merknader

Hvilken rolle kan et lite land spille i klimapolitikken? Bør et lite
land føre en mer ambisiøs klimapolitikk enn internasjonale avtaler
krever? Disse spørsmålene er drøftet i denne utredningen.
Klimapolitikken til et lite land har neglisjerbar direkte virkning på
klimautviklingen. Dette er ikke overraskende for små land som
Norge og Sverige; mer overraskende er det kanskje at det samme er
tilfellet for en landgruppe som f eks EU. Dette faktum, kombinert
med at det er kostnader knyttet til å føre en klimapolitikk som er
mer ambisiøs enn internasjonale avtaler tilsier, reiser spørsmålet
om hvorfor et lite land skulle ønske å føre en slik ambisiøs politikk.
Det er to hovedgrunner til at et lite land kan ønske å føre en
ambisiøs politikk til tross for kostnadene og til tross for tilnærmet
null direkte klimavirkning:
c) En kan mene at en ensidig ambisiøs klimapolitikk kan ha
indirekte virkninger slik at den bidrar til å øke
sannsynligheten for at også andre land etter hvert vil føre
en mer ambisiøs klimapolitikk
d) En kan mene at et rikt land har en moralsk plikt til å føre
en ambisiøs klimapolitikk, uavhengig av om andre land
gjør det samme eller ikke
Utredningen har gitt en detaljert gjennomgang av mulig indirekte
virkninger av en ambisiøs klimapolitikk. En slik indirekte virkning
er karbonlekkasje. Dette er en indirekte virkning som går i ”feil”
retning: En strengere klimapolitikk i ett land bidrar til økte utslipp i
andre land. Den empiriske litteraturen gir ikke noen entydig
konklusjon om hvor sterk denne effekten er. En kan også
argumentere for at størrelsen på karbonlekkasjen ikke er særlig
relevant, siden virkningen på klimautviklingen er tilnærmet null
enten en har ingen eller stor karbonlekkasje.
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En ppotensielt viktig
v
indirrekte virknning av en
n ambisiøss
klimapoliitikk i ett land er at den kan ggi raskere utvikling
u
avv
nlig tekno
klimavenn
ologi i dette landdet. På grunn avv
kunnskappsoverføring
ger mellom
m land kann dette gi en positivv
utvikling av klimaveennlig tekno
ologi også i andre land. Dette kan
n
igjen gi llavere utslip
pp i andre land,
l
siden kostnadenee knyttet till
utslippsreeduksjoner vil gå ned som
s
følge avv den nye teknologien.
t
.
Det er vaanskelig å an
nslå størrelseen på en slikk effekt. Et viktig
v
poengg
er at det vil være en
n viss mulighet for at ddet i landet med strengg
om kan bety
y
klimapoliitikk kommer et teknologisk gjennoombrudd so
ganske m
mye for utslippsutvi
u
klingen i andre land
d. Dersom
m
sannsynliigheten for et
e slikt gjenn
nombrudd rregnes som svært lav, err
dette lik
kevel ikke et sterktt argumentt for ensiidig strengg
klimapoliitikk.
Enkeltte har hevd
det at en ambisiøs
a
kllimapolitikk i ett land
d
gjennom en ”forbildeeeffekt” vil påvirke
p
andrre land i possitiv retning,,
slik at vi ffår økt sann
nsynlighet fo
or at også anndre land vil føre en merr
ambisiøs klimapolitiikk. Dette blir i utreedningen drøftet
d
med
d
midlertid fåå
utgangspuunkt i nyeere adferdssteori. Teorrien gir im
holdepun
nker for å vite om det finnes slikee effekter eller ikke, ogg
eventueltt hvor sterkee de er.
n ikke utelu
ukke at ensid
dige og ubettingede utslippskutt fraa
En kan
ett land eeller en gruppe av land vil
v påvirke saannsynlighetten for at en
n
oppnår een bred klim
maavtale og
g/eller innhholdet i en slik avtale..
Utrednin
ngen finner imidlertid liten støtte for at det er positivee
indirekte virkninger av
a denne typ
pen.
Det fø
ølger av drø
øftingen over at mulige indirekte viirkninger avv
en ensidiig ambisiøs klimapolitik
kk er sværtt usikre. Deen indirektee
virkningeen gjennom
m utviklingeen av klim
mavennlig teeknologi err
kanskje dden minst ussikre, selv om
m størrelsenn også av den
n er usikker..
Hvis en har stor tilltro til denn
ne indirektee virkningen
n, kan dettee
ormingen avv klimapoliitikken. En
n
være av betydningeen for utfo
ambisiøs klimapolitik
kk i form av
v en høy gennerell utslipp
pspris er dett
som traddisjonelt bliir sett på som den m
mest kostnadseffektivee
utformin gen av en am
mbisiøs klim
mapolitikk. M
Men hvis en viktig årsak
k
til at en fører en am
mbisiøs klim
mapolitikk err et håp om
m teknologi-utvikling som påvirk
ker utslippen
ne i andre lan
and, kan det være grunn
n
til å avviike fra en generelt
g
utfo
ormet klimaapolitikk i form av lik
k
utslippsp ris for alle. For å frem
mme teknollogiutvikling
gen kan dett
v politikken i en reetning som gir størree
være gruunn til å vri
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sannsynligh
het for utviikling av ny
y klimavenn
nlig teknologi enn en
generelt utfformet klim
mapolitikk girr.
Selv om
m en har liten
n tro på at det
d finnes in
ndirekte virk
kninger av
typen drøftet over, kan et lan
nd ønske å føre en ambisiøs
kk av mer prinsipielle
p
klimapolitik
grunner, jfrr. punkt b) over. I så
fall er det n
nærliggende at den amb
bisiøse politiikken utform
mes på en
kostnadsefffektiv måte med lik utsllippspris forr alle. Selv om
m årsaken
til å føre en
n ambisiøs klimapolitikk
k
k først og frremst er av prinsipiell
art, kan en
n håpe og trro at indirek
kte virkning er er til stede, slik at
den ambisiø
øse politikken kan påvirrke utslippen
ne også i and
dre land. I
så fall kan
n dette værre en grunn
n til å avviike fra den
n generelt
utformede og kostnadsseffektive po
olitikken. D ersom en f eks
e tror at
t
det er en mulig posiitiv indirektte virkning gjennom teknologiutvikling, eer det også i dette tilfellle grunn till å vri politiikken i en
retning so
om gir stø
ørre sannsy
ynlighet fo
or utvikling av ny
klimavennlig teknologii enn en generelt utform
met klimapollitikk gir.
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