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Bakgrund

• De globala utsläppen måste minska med 43 % 
till 2030 för att nå 1,5 graders målet i 
Parisavtalet. Och utsläppen ökar fortfarande!

• Prognoserna pekar mot 2,4 till 2,8 grader 
ökning av medeltemperaturen om inte de 
nationella åtagandena ökar kraftigt. 

• EU har tagit på sig ledartröjan och höjer sitt 
mål i ”Fit-for-55” från 40 till 55 % reducering 
av utsläppen till 2030, jämfört med 1990. 

• Ökade utsläppspriser kan leda till att företag 
väljer att förlägga produktionen i andra 
länder med lägre utsläppspriser.

• Risken för ”koldioxidläckage” hanteras 
genom klimattullar på importen i en ny 
gränsjusteringsmekanism för koldioxid.

• Kan leda till handelskonflikter eftersom 
internationella reglerna är oklara.



Beräkning av
klimattullarna 
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• Oktober 2023
Importens utsläpp måste redovisas och 
verifieras av tredje part. 

• 2026
Tullar införs på järn och stål, aluminium, 
cement, gödningsmedel, elektricitet och 
vätgas.

• Gradvis till 2030
Tullar införs gradvis på andra varor som 
ingår i EU:s utsläppshandelsystem.



Vilka utsläpp ska
räknas in i tullarna?

Utsläppsrabatt på exporten 
från EU ska utredas

Import till EU
klimattullar

Export från EU
utsläppsrabatt 

gräns

?

Indirekta utsläpp från 
andra insatsvaror?

(scope 3)

Indirekta utsläpp från 
inköpt elektricitet? 

(scope 2)

Direkta utsläpp
(scope 1)

administrativa 
kostnader



• Tullar bestäms genom förhandlingar och 
kan inte höjas godtyckligt.

• Oklart om inhemska produktionsskatter, 
inkl. miljöavgifter, kan påföras importen och 
dras av vid export genom så kallade  
”gränsskattejusteringar” (BTAs).

• Undantagsklausul för handelsåtgärder för att 
skydda miljön om det inte kan ske på andra 
sätt, förutsatt att de inte är utformade för att 
skydda den inhemska industrin.

• Gemensamt men differentierat ansvar för 
klimatet.

• Nationellt bestämda åtaganden (NDCs) 
efter varje lands förmåga och utvecklings-
behov. I-ländernas förväntas ta ledningen 
och bidra finansiellt och teknologiskt. 

• Inget uttryckligt förbud mot klimattullar, 
men inte heller uttryckligt medgivande.

ParisavtaletWTO-avtalet



Frågeställning

• Är koldioxidläckage ett problem i praktiken 
och har risken ökat för läckage och därmed 
behovet av klimattullar?

Data och metod
• Input-output modell av världsekonomin och 

data på utsläppen per sektor och land.

• Dekomponering av globala utsläppen 1995 till 
2018 för att beräkna hur stor del av ökningen 
som beror på ”koldioxidläckage”.

• Analys av utsläppskoefficienterna. Divergens 
eller konvergens?



Utsläppen minskar i industriländerna
och ökar i utvecklingsländerna





Vad driver de ökade 
utsläppen i världen?

För att besvara frågan har ökningen i 
utsläppen delats upp i en:

(1) skaleffekt (+),
(2) teknikeffekt (-), och
(3) kompositionseffekt (+/-).

Kompositionseffekten mäter om utsläpps-
intensiva industrin växer snabbare i länder 
med relativt höga utsläppskoefficienter.

”Koldioxidläckage” i kausal mening om 
omlokaliseringen beror på skilda klimat-
åtaganden.







Konvergensparadoxen

• Utsläppen per producerad enhet (fasta priser) 
har konvergerat trots att utsläppspriserna har 
divergerat.

• Två orsaker till konvergensen:

(1) Länder som inte beskattar utsläppen 
använder andra instrument, t ex direkta 
regleringar.

(2) De första tegen i klimatomställningen 
kostar lite eftersom det finns många lågt 
hängande frukter att plocka. Samtidigt ökar 
kostnaderna snabbt för de ledande länderna, 
vilket kräver allt högre utsläppspriser.

• Risken för koldioxidläckage minskar i takt 
med att utsläppskoefficienterna konvergerar.



Slutsats

• Utsläppen i världen ökar p.g.a. att globala 
ekonomin växer snabbare än utsläppen per 
enhet minskar (skaleffekten > teknikeffekten). 

• Inga indikationer på att koldioxidläckage har 
spelat en avgörande roll.

• Fokus borde ligga på grön innovation och 
tekniköverföring till länder som släpar efter. 

• Klimattullar är kanske ändå nödvändiga för att 
EU och andra i-länder ska kunna gå före och öka 
sina klimatåtaganden.

• Behov av att klargöra de internationella reglerna 
för klimattullar och klimatsubventioner för att 
undvika handelskonflikter, som föreslagits av 
bl.a. OECD.
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FÖRVÄNTADE EFFEKTER AV CBAM OCH 
UTFASAD GRATISTILLDELNING



KI:s pågående regeringsuppdrag

Förlängt (30 juni 2023) och breddat: KI ska i dialog med RK bistå med 
analyser av EU-kommissionens förslag med anledning av den gröna 
given. 

KI ska analysera i vilken utsträckning som kommissionens förslag gör 
det möjligt att nå uppställda mål, samt identifiera och analysera viktiga 
vägvalsfrågor och hinder mot att styrmedel utformas på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

Hittills sju delrapporter. Varav två diskuterar CBAM.



Utfasning av gratistilldelning / infasning av CBAM

Enligt den preliminära överenskommelsen:
• Gränsjusteringsmekanism (CBAM) fasas in över 10 år, start 2026, för

– Järn och stål, 
– Konstgödsel, 
– Cement, 
– Aluminium och
– El- och väteproduktion

• Samtidigt fasas gratistilldelningen till ovanstående ut

• Totalt 23 svenska CBAM-anläggningar
– Järn och stål – 18 st
– Konstgödsel – 1 st
– Cement – 3 st
– Aluminium – 1 st



Utsläpp och gratis tilldelning i svenska CBAM-branscher (2019)

Mton CO2e/Antal miljoner utfärdade rätter

Anm. Redovisad statistik för järn- och stålindustrin inkluderar utsläpp från och gratistilldelning 
till en anläggning som sorterar in under försörjning av värme och kyla, SNI 35.300. 
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Förväntade effekter av CBAM 
(tänk bort gratistilldelning så länge)

• I utgångsläget möter svenska företag ett världsmarknadspris

• CBAM kommer höja priset inom EU

• För andra medlemsstater blir svenska produkter relativt sett billigare

• Svenska producenter kommer skifta sin export från utanför till innanför EU
– Och där kunna sälja till högre priser

• Svenska CBAM-branscher borde således gynnas
– Högre intäkter på varor som säljs inom EU
– Samma intäkter på det som säljs utanför

• Konsumenterna kommer dock möta högre priser

• Nästa steg: resten av världen stärker sin klimatpolitik? Eller handelskrig?



Förväntade effekter av minskad gratistilldelning
(tänk nu bort CBAM så länge)

• Börja med ett enskilt ETS-företag som står inför valet
1. Släpp ut och lämna in en utsläppsrätt, alternativt
2. Sänk utsläppen till en kostnad

• Antag att priset på utsläppsrätt är €80 och minskningen skulle kosta €90
bättre att släppa ut

• Gratistilldelning eller inte spelar här ingen roll
– Antingen köp utsläppsrätten för €80
– Eller, om gratistilldelning, använd en som då inte kan säljas för €80
– Alternativkostnad!

• Förutsätter att företagets val idag inte påverkar tilldelningen imorgon
– Vilket i allt väsentligt är fallet i verkligheten



Förväntade effekter av minskad gratistilldelning
(tänk nu bort CBAM så länge)

• Gratistilldelningen påverkar således inte (direkt) produktionsbeslutet
• Men dock vinsten, som bli högre under gratistilldelning

• Gratistilldelningen utgör en förmögenhetsöverföring
– Borde attrahera nya aktörer till marknaden
– Marknaden expanderar – produktionen ökar – produktpriset sjunker (och 

utsläppsrättspriset stiger)
– Motsatsen bör ske när gratistilldelningen fasas ut

• Så vad som händer beror på hur lätt företag kan gå in/ut på marknaden



Två sätt att modellera i EMEC

1. Om lätt att gå in/ut på marknaden; Ge utsläppsrätterna till 
företagen

– Vinsten ökar  fler aktörer vill komma in/ingen lämnar  tills tillbaka på 
nollvinst

Vår förväntan;
– Produktionen faller när gratistilldelningen fasas ut
– (Utsläppen går ner  ETS-priset sjunker  produktionen stiger något)

2. Om svårt; Ge utsläppsrätterna till kapitalägarna
– Kapitalägarna blir rikare, men inga nya företag kan komma in

Vår förväntan;
– Produktionen påverkas inte nämnvärt när gratistilldelningen fasas ut



Effekter: infasning av CBAM (bibehållen gratistilldelning)

Inträdeskostnader spelar liten roll



Effekter: utfasning av gratistilldelning (ingen CBAM)

Mycket små effekter vid höga 
inträdeskostnader
(Svårt att gå in/ut på marknaden)

Negativ effekt vid låga 
inträdeskostnader.
(Lätt att gå in/ut på marknaden)



Effekter: infasad CBAM + utfasad gratistilldelning

• I princip nettot av de två 
föregående bilderna.

• Positiv effekt vid höga 
inträdeskostnader (eftersom 
utfasningen av GT då inte 
påverkar produktionen)



Effekter på svensk export/import 2035 relativt referensscenariot

Ökad export och import till/från EU 
för CBAM-branscherna

Minskad export och import till/från resten 
av världen för CBAM-branscherna

Till respektive från EU Till respektive från resten av världen



www.konj.se/miljoekonomi

Tack!
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Gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp - En analys av 
de handelsrelaterade aspekterna och vägen framåt

Seminarium – Vad innebär klimattullar för klimatet och världshandeln?
Emilie Eriksson, Kommerskollegium, 2 februari 2023



Bakgrund

• Syfte: klimatmål – 1.5°C  temperaturmålet i Parisavtalet.
• Alla länder och politikområden inklusive handelspolitik kan och ska bidra 

till klimatomställningen.

• Multilaterala och plurilaterala lösningar att föredra. 

• Koldioxidprissättning är ett av de mest kraftfulla och 
kostnadseffektiva ekonomiska instrumenten för att hantera 
koldioxidutsläpp.

• I Sverige, koldioxidskatt sedan 1991.
• I EU, European Emission Trading System (ETS) sedan 2005.



Den svenska koldioxidskatten



Vad är gränsjusteringsåtgärder för koldioxid? 

• EU:s CBAM 
• En klimatåtgärd som del av EU:s klimatmål om att till 2030 nå 55 % 

minskning av koldioxidutsläpp.
• Syftar till att undvika koldioxidläckage.

• CBAM enligt WTO-rätt
• Unilateralt verktyg för att motverka                                                       CO2-

läckage.
• Intern reglering.



WTO-förenlighet

• Icke-diskrimineringsprinciper
• Nationell behandling
• Mest gynnad nationsprincipen

• De allmänna undantagen (artikel XX i Gatt)
• Hållbar utveckling
• Artikel XX(g) – bevarande av uttömliga naturtillgångar
• Den inledande paragrafen (s.k. chapeaun)

• Ej godtycklig eller oberättigad diskriminering.
• Ej förtäckt inskränkning av internationell handel.

 Klimatsyfte avgörande!
 Due process-krav



Några ytterligare WTO-rättsliga 
frågor att hålla ögonen på

• Återbetalning vid export.

• Utfasning av den fria tilldelningen.

• Intäkter.



Import av CBAM-varor till EU



Största handelspartners i CBAM-varor



ALUMINIUM CEMENT ELECTRICITY FERTILIZERS IRON AND 
STEEL

RUSSIA 12% 0% 62% 35% 10%
CHINA 15% 2% 0% 2% 20%
TURKEY 7% 18% 6% 2% 12%
UKRAINE 0% 18% 33% 3% 7%
USA 4% 20% 0% 2% 6%
REST OF 
WORLD

61% 42% 0% 57% 46%



Slutsatser

• Alla länder och politikområden inklusive handelspolitik kan och 
ska bidra till klimatomställningen.

• CBAM kan vara mer effektivt än dagens system. Koldioxid-
prissättning är ett effektivt politiskt instrument för att minska 
koldioxidutsläpp.

• CBAM skulle kunna ge tredjeländers tillverkare incitament att 
minska koldioxidutsläpp i produkter som säljs till EU.

• CBAM är utformat i enlighet med WTO-regelverket, men viktigt att 
även fortsättningsvis beakta WTO-regler.

• EU bör sträva efter kompabilitet med andra länders klimatåtgärder 
globalt, för att undvika fragmentering globalt.



Rapporten finns tillgänglig på: 
https://www.kommerskollegium.se/en

Kontaktuppgifter: 
Emilie.Eriksson@kommerskollegium.se

https://www.kommerskollegium.se/en
mailto:Emilie.Eriksson@kommerskollegium.se
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Does the risk of carbon leakage
justify the CBAM?
Diskussion
Shon Ferguson
SLU, IFN



Bakgrund
• ”First best” – en global koldioxidskatt, men omöjligt i dagsläget
• Unilateral policy (EU ETS) istället – men risk för snedvridning av 

konkurrens, koldioxidläckage
• Potentiella lösningar på koldioxidläckage:

– Gratistilldelade utsläppsrätter – men vissa nackdelar
– CBAM torgfört som alternativ till gratistilldelade utsläppsrätter



Rapportens starka sidor
• Bra överblick över de juridiska detaljerna runt CBAMs
• Helt korrekt att använda handelsdata baserat på förädlingsvärdet 

(OECDs TIVA data)
• Bidrag: täcker många länder, år och branscher i analysen

– Många analyser begränsade till enstaka länder



Nettoimporten av koldioxid –
en ”smoking gun”? 
• Ett möjligt tecken på läckage
• Används ofta i den offentliga debatten
• Storleken på nettoimporten har legat 

kring 25–30 miljoner ton sedan 1990
• Handeln (importen) som andel av BNP 

ökat med nästan 60 procent under 
samma tid



Rapportens slutsats: koldioxidläckage är inte
det stora problemet
• Jag håller helt med
• Många alternativa förklaringar till nettoimport av koldioxid:

– Utsläppsintensiva branscher tenderar att vara ”enklare tillverkning” där 
utvecklingsländer har en komparativ fördel (lägre löner)

• Rapportens slutsats stämmer med forskningsunderlag från ex-post 
empiriska studier



Föga bevis för att EU ETS orsakar läckage 
(hittills)
• Enligt ex-post studier

– litteraturöversikt i Ferguson, Forslid och Sanctuary (2022)

• Ökad utlandsinvesteringar bland företag i handelsintensiva branscher 
med låg utsläppsintensitet 

• OBS! Kostnaderna för koldioxidutsläpp har varit mycket låga



Inte givit att läckaget fortsätter vara litet
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Källa: Tillväxtanalys (2023), European Energy Exchange (EEX).



Kompositionseffekten som proxy för 
koldioxidläckage
• Löneskillnaderna i kombination med globalisering skulle kunna förklara 

kompositionseffekten
• Nettoimport av koldioxid samtidigt ganska konstant
• Intressant resultat!



Andra reflektioner och frågor
• Exportföretagen kan vara ”renare” än företag i genomsnitt (Forslid et al, 

2018)
– Skulle dämpa risken för koldioxidläckage

• Vissa observationer saknas – hur stor andel av totala utsläpp?
• Hur hanterar ni utsläpp från markanvändning (LULUCF)?



Utmaningar med CBAM
• Löser inte problemet med konkurrenskraft i exportmarknader

– Exportsubventioner förbjudna enligt WTO-regler

• Krångligt att tillämpa CBAMs på produkter med hög andel insatsvaror



Konjunkturinstitutets rapport
• Bra makroekonomisk analys
• Lyfter vikten av en annan snedvridning - inträdesbarriärer

• Slående ojämlikhet i gratistilldelning av utsläppsrätter
• Effekterna beror på förekomsten av inträdesbarriärer
• Fråga: hur stora är inträdesbarriärerna?



Kommerskollegiums rapport
• Viktig analys av juridiska aspekter
• Mina synpunkter:

– Syftet med CBAM är delvis att tvinga andra länder till egna klimatåtgärder, vilket 
undviker handelskonflikter

– Exportrabatterna den mest kontroversiella policyåtgärden
– Exportrabatterna mindre viktiga för EU som helhet, men viktigare för svensk 

(stål)export utanför EU? 
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info@tillvaxtanalys.se
www.tillvaxtanalys.se
www.linkedin.com/company/tillvaxtanalys/

Tack för att du deltog 
på vårt seminarium
För mer information om vårt arbete:

mailto:info@tillvaxtanalys.se
http://www.tillvaxtanalys.se/
http://www.linkedin.com/company/tillvaxtanalys/
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