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Brookings föreslår internationella samtal om
prissättning av koldioxidutsläpp
Denna kortrapport är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i
Washington D.C. och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.
Den Washingtonbaserade tankesmedjan The Brookings Institution lanserade i
början av februari 2013 en rapport där man föreslår att klimatförhandlingarna
kompletteras med internationella konsultationer kring utveckling av mekanismer
för prissättning av koldioxidutsläpp. Brookings konstaterar att det med den nya
fasen av FN:s klimatförhandlingar med sikte på ett klimatavtal 2015 finns utrymme
och behov av diskussion kring mekanismer för kostnadseffektiva minskningar av
växthusgasutsläpp. Prissättning av koldioxid genom skatt eller utsläppshandel förs
fram av många ekonomer som ett av de mest centrala klimatstyrmedlen, men det är
än så länge bara ett fåtal länder utöver Sverige som har introducerat en CO2-skatt.
Enligt Brookings skulle internationella samtal om prissättning av koldioxid och
andra växthusgaser kunna komplettera klimatförhandlingarna och ha en rad
positiva aspekter. Genom att hålla samtalen huvudsakligen om erfarenheter och
synpunkter kring framför allt tekniska, administrativa och handelsrelaterade
aspekter av implementering av CO2-pris och inte direkt kopplat till åtaganden om
utsläppsminskningar undviker man potentiella politiska låsningar men ger utrymme
för erfarenhetsutbyte. Det finns ett behov av internationellt, samlat
erfarenhetsutbyte kring existerande exempel på CO2-skatt och utsläppshandel och
diskussion kring klimatåtgärder i relation till hållbar global tillväxt. En sådan
diskussion skulle vidare engagera finans- handelsministrar, som hittills inte varit
direkt involverade i klimatförhandlingarna. Även länder som USA som inte har
CO2-prissättning på nationell nivå skulle kunna bidra genom t.ex. omfattande
erfarenheter av skatter och ekonomiska styrmedel i andra relaterade sammanhang.
Inte minst de politiska kontroverserna kring EU:s inlemning av flyget i ETS visar
på behovet av internationella samtal kring de ekonomiska styrmedlens potentiella
effekter på handelsmönster och investeringar.

TA300, v3.1, 2011-12-05

Rapporten för fram Major Economies Forum (MEF)1 som lämpligt för inledande
samtal om koldioxidprissättning, på grund av att forumet samlar de ledande
industrinationerna för klimatrelaterade samtal och att det finns ett utrymme för nya
initiativ inom MEF efter att Clean Energy Ministerial etablerats som ett mer
operativt samarbete kring förnybar energi.

1

MEF lanserades 2009 av president Obama för att komplettera och stödja klimatförhandlingarna i
FN:s regi. Utöver USA deltar 16 länder inklusive större EU-länder och BRIC-länderna. Clean
Energy Ministerial tillkom 2010 som ett initiativ fokuserat på marknadstillträde och implementering
av lösningar för energieffektivisering och förnybar energi. I det samarbetet deltar även Sverige och
de andra nordiska länderna.
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