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HENRIK HORN

Koldioxidtullars konsekvenser för det
handelspolitiska klimatet
I avsaknad av ett effektivt multilateralt klimatavtal har ett flertal länder infört, eller planerar att införa, ensidiga åtgärder
för att begränsa utsläppen av klimatförstörande ämnen, och framför allt koldioxid, från inhemsk produktion. Det hävdas
ofta i miljödebatten att dessa åtgärder måste kompletteras med s.k. koldioxidtullar på importerade varor, dvs. tullar
som baseras på hur mycket koldioxid som släpps ut vid produktionen av den importerade varan. En omfattande miljö
ekonomisk litteratur pekar mot att koldioxidtullar har positiva effekter för klimat och inhemsk konkurrenskraft. Detta
till trots råder stor skepsis om sådana tullars lämplighet bland forskare och praktiker inom internationell handelspolitik.
Även politiskt möter koldioxidtullar och liknande åtgärder mycket starkt motstånd, vilket exempelvis EU:s nya utvidgning
av sitt koldioxidprogram till att omfatta flyg visar. Varför dessa starka reaktioner?

Ett flertal utvecklade länder har infört, eller planerar att införa,

om ca 80 miljarder kronor. Även andra länder talar om att införa

unilaterala åtgärder för att begränsa utsläppen av klimatförstö-

samma förbud.

rande ämnen i avsaknad av ett effektivt multilateralt klimatavtal.

De starka reaktionerna mot EU:s program kan te sig svår

Dessa åtgärders miljöeffekter välkomnas ofta, även om de anses

förståeliga med tanke på att merkostnaderna för de drabbade

otillräckliga. Men de ensidiga åtgärderna innehåller samtidigt

utländska flygbolagen tycks vara ganska begränsade – t.ex.

ofta komponenter som är mycket kontroversiella.

uppskattar EU-kommissionen bolagens kostnader för en resa

Ett aktuellt exempel är EU:s nyligen införda utvidgning av

mellan Paris och Beijing till mellan 1,50 och 7,52 Euro per

sitt system för koldioxidbeskattning – det s.k. Emissions Trading

passagerare – och dessutom belastas konkurrentföretag från EU

Scheme (ETS) – till att även omfatta flyg som startar eller landar

med samma avgifter.2 De starka reaktionerna tyder därför på att

inom EU. Åtgärden har lett till mycket starka protester interna-

mer står på spel än att de utländska flygbolagen ska betala ett

tionellt. Ett 20-tal länder, inklusive ekonomiska stormakter som

fåtal Euro per passagerare och resa.

Brasilien, Japan, Kina, Ryssland, Sydkorea och USA, har bildat

Kritiker av denna utvidgning av ETS-systemet menar att EU

en gemensam front med uttalat syfte att tvinga EU att friskriva

bryter mot den fundamentala principen om jurisdiktion baserad

flygbolag från icke-EU-länder att omfattas av reglerna.1

på territorialitet. EU har bara beskattningsrätt i eget luftrum,

Exempelvis har Kina förbjudit sina flygbolag att betala avgiften

men eftersom de totala utsläppen under en flygning till eller

och det ryktas om att Kina kan häva beställningar från Airbus

ifrån Europa beskattas, och inte bara de som sker i EU:s

1) Se http://www.ruaviation.com/docs/1/2012/2/22/50.
2) Se http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/docs/presentation_icao_en.pdf.

1

nyhetsbrev

#1 2012

luftrum, utvidgar EU i praktiken sina inhemska regleringar till

den minskande användningen av koldioxidutsläppande produkter

att även gälla andra länders luftrum. Det tycks finnas en rädsla

(som t.ex. olja) sänker världsmarknadspriset på dessa produkter

för att EU genom detta bidrar till att etablera en ny norm för

och därigenom stimulerar till ökad användning av produkterna

internationell jurisdiktion i samband med ekonomiskt-politiskt

i länder där de inte regleras lika stringent. Dessa mekanismer

beslutsfattande. Enligt denna norm skulle länder kunna göra

kan vara så starka att de globala utsläppen faktiskt ökar när

tillträdet till sina marknader avhängigt av förhållanden i

vissa, men inte alla, länder begränsar sina utsläpp.

exporterande länder. Det skulle i praktiken innebära att det

Ett andra mycket vanligt argument, både i den miljöpoli-

importerande landet försöker reglera produktionsförhållanden

tiska debatten och från myndighetsföreträdare, är att koldioxid-

i exporterande länder. Att etablera en sådan norm vore känsligt

tullar behövs för att förstärka konkurrenskraften hos inhemska

eftersom den kan komma att tillämpas i ett stort antal andra

företag som drabbas av ökade kostnader p.g.a. den unilateralt

branscher, och för andra syften än att bevara klimatet, och kan

förda klimatpolitiken. Det hävdas vara orättvist att inhemska

därför få väsentligt större samhällsekonomiska implikationer än

företag ska bära kostnader för klimatåtgärder som inte deras

den får i flygbranschen. Exempelvis kan nämnas att EU:s

utländska konkurrenter möter, eller att det är nödvändigt att

koldioxidregim fram till införandet av ovannämnda reglering

stödja dessa företag för att få politiskt stöd för klimatpolitiken.

3

endast omfattade produktion inom EU och inom ett begränsat

Forskningen om dessa argument är delvis teoretisk.6 Ett

antal branscher med särskilt stora koldioxidutsläpp, som t.ex.

genomgående resultat i denna del av litteraturen är att tullarna

kraftverk, oljeraffinaderier, cement-, glas- och ståltillverkning.

förbättrar den inhemska industrins konkurrenskraft gentemot

Det har dock diskuterats att utvidga ETS till att även gälla

de importerade varorna. De reducerar också normalt koldioxid-

importerade varor i dessa branscher, liksom att utöka antalet

läckage och därigenom klimatproblemen, och tullarna visas

branscher som är inkluderade, t.ex. tillverkning av aluminium

ibland också ha vidare, samhällsekonomiskt positiva effekter.

och vissa kemikalier. Liknande förslag att inkludera produktion

En stor del av forskningen är kvantitativ. Ofta används stora

av importerade varor har framförts i ett antal andra länder,

datorbaserade modeller för världsekonomin – s.k. ”Computable

bl.a. i förslag till klimatpolitik framlagda för den amerikanska

General Equilibrium-modeller – för att skatta effekterna av

kongressen.

någon slags koldioxidtull på konkurrenskraft och koldioxidläckage och ibland mer detaljerade modeller över enskilda

Den miljöekonomiska litteraturen

koldioxidintensiva branscher. Det är svårt att sammanfatta de

Det finns en omfattande forskning inom miljöekonomi om

kvantitativa effekterna p.g.a. den omfattande litteraturen och

konsekvenserna av att länder unilateralt reglerar utsläpp av

modellernas komplexitet. Men det tycks dock finnas viss

klimatförstörande ämnen som sker inom andra länders

samstämmighet kring att vinsterna vad gäller klimat mestadels

territorier – s.k. extra-territoriella regleringar. Merparten av

är positiva men ofta begränsade.7

denna litteratur studerar koldioxidtullar, dvs. unilateralt införda

Ett tredje argument för koldioxidtullar som framförts i

avgifter på importerade varor som är baserade på hur mycket

miljödebatten är att använda hot om sådana tullar som ett sätt

koldioxid som släpps ut i produktionen utomlands.4 Litteraturen

att förmå länder att delta i internationella klimatöverenskom

fokuserar på två av de tre huvudargument för koldioxidtullar

melser. Ett konkret exempel är de ovan refererade åtgärdena av

som framförts i miljödebatten.5

EU, vilka EU sägs vara berett att dra tillbaka endast om ett

Ett första argument för koldioxidtullar är att minska s.k.

ambitiöst internationellt avtal vad gäller flygets utsläpp

koldioxidläckage. Med detta begrepp avses den ökning av utsläpp

kommer till stånd.8 Det finns dock mycket lite litteratur om

som sker i andra länder när ett land inför en mer restriktiv

koldioxidtullars påverkan på länders villighet att delta i

klimatpolitik. Läckaget kan ske t.ex. genom att produktion flyttas

klimatöverenskommelser.9

till länder med mindre stringenta regleringar, eller genom att

3) S
 e Horn och Mavroidis (2008) för en diskussion om jurisdiktionella aspekter av
klimatpolitik.
4) Begreppet koldioxidtullar avser inte bara skatter som läggs separat på import, utan
även system där samma beskattning tillämpas på import som på lokal produktion.
Det avgörande är alltså att marknadstillträdet för importen är betingad på att en
skatt erläggs. Koldioxidtullar är dock inte synonymt med koldioxidbeskattning,
vilket normalt innebär att produktionen inom ett land beskattas på basis av
koldioxidutsläpp som sker inom landet. På engelska används två relaterade
begrepp: Border Carbon Adjustments (BCA), och Border Tax Adjustments (BTA).
BCA är åtgärder som syftar till att begränsa just koldioxidutsläpp och kan inkludera
både skatter (tullar) och andra typer av regleringar (som EU:s ETS-system). BTA
avser bara fiskala instrument (tullar), men dessa kan i princip användas även för
andra syften än miljöpolitik, som t.ex. för att konvertera indirekta skattesystem
baserade på destinationsprincipen till dito baserade på ursprungsprincipen.

5) P
 å forskningskonsortiet Entwineds hemsida, www.entwined.se, finns ett flertal
studier om olika aspekter av koldioxidtullar.
6) Generaliteten i modellansatsen gör studien av Keen och Kotsogiannis (2011) till ett
av de mer intressanta bidragen till denna litteratur. Studien refererar också till ett
antal andra teoretiska arbeten.
7) Elliot et al (2012, fotnot 36) listar 18 av de mer välciterade kvantitativa studierna
och har även referenser till ett stort antal andra studier om koldioxidtullar.
8) Enligt EU:s klimatmissionär, Connie Hedegaard, citerad i ICTSD (2012).
9) Ett undantag är Tian, Whalley and Cai (2009), som använder en Computable
General Equilbrium-modell bl.a. för att försöka beräkna hur höga koldioxidtullar
som skulle krävas för att förmå Brasilien att delta i ett klimatavtal.

2

nyhetsbrev

#1 2012

Det kan tyckas som att kritiker av koldioxidtullar borde få

försämrade konkurrenssituation som en inhemsk klimatpolitik

sina farhågor tillbakavisade av denna miljöekonomiska

skulle orsaka.

forskningslitteratur, eftersom den mestadels inte identifierar

För det andra, även om koldioxidtullar som motiveras av

några starka negativa aspekter av sådana tullar. Problemet är

klimatrelaterade skäl skulle komma att bedömas vara kompa-

dock att de modeller som används i denna litteratur inte

tibla med WTO-avtalet, är det sannolikt att drabbade länder

inkluderar de ekonomisk-politiska mekanismer som kritiker

kommer att vilja kompensera sig i framtida WTO-förhandlingar

av koldioxidtullar pekar på som potentiella faror. Förenklat

genom att höja sina tullar.

uttryckt tar denna miljöekonomiska litteratur inte hänsyn till

Slutsatsen är alltså att om koldioxidtullar införs i mer

forskningen om, och praktisk erfarenhet av, internationell

betydande omfattning, kommer världshandelssystemet att gå

handelspolitik, trots att den studerar ett ekonomiskt-politiskt

mot generellt sett ökade handelshinder. Det är svårt att säga

instrument som direkt syftar till att påverka internationell

något bestämt om den kvantitativa betydelsen av detta, men

handel.

det verkar sannolikt att det kan bli avsevärda effekter, särskilt

Vi ska nedan peka på några av de potentiella problem som

om koldioxidtullarna införs under en period med starkt

litteraturen inte belyser, med utgångspunkt i Horn och

protektionistiskt tryck av andra skäl.10 Dessa potentiella effekter

Mavroidis (2012). Notera att diskussionen inte rör huruvida det

har dock negligerats i forskningslitteraturen.11

behövs klimatförbättrande åtgärder, utan samhällsekonomiska
konsekvenser av att använda koldioxidtullar för detta syfte. De

Koldioxidtullar kan komma att användas protektionistiskt

legala aspekterna lämnas till största delen därhän, låt oss bara

I den mån som den miljöekonomiska litteraturen antar att

nämna att Horn och Mavroidis (2010) drar slutsatsen att

koldioxidtullarna sätts inom modellens ram – ofta studeras i

koldioxidtullar sannolikt kan utformas så att de skulle accep-

stället effekterna av exogena förändringar i dessa – antas det

teras av WTO-domstolarna.

oftast att de maximerar social välfärd. Det finns dock gedigna
erfarenheter från handelsområdet av att regleringar med

Koldioxidtullar kan leda till generellt högre tullnivåer p.g.a.

likartade egenskaper i hög grad utnyttjas av särintressen för

handelspartnernas reaktioner

protektionistiska syften. Ett huvudområde för forskningen om

I den miljöekonomiska litteraturen om koldioxidtullar antas i

handelspolitik har just varit handelshindrens ”politiska

stort sett alltid att länders övriga tullar är opåverkade av

ekonomi”, dvs. hur samspelet mellan ekonomin och politiken

införandet av koldioxidtullar, i den mån analysen inkluderar

leder till att handelshinder införs. Det finns starka skäl att tro

andra tullar alls. Detta antagande förenklar analysen, men det

att koldioxidtullar kan komma att utnyttjas på samma sätt som

rimmar illa med verkligheten, eftersom i stort sett alla ekono-

andra handelshinder.

miskt betydande länder är medlemmar i Världshandelsorganisa-

Exempelvis finns det likheter mellan koldioxidtullar och

tionen (WTO).

antidumping-lagstiftningen: förenklat uttryckt tillåter WTO:s

Ett första problem är att det vore ett direkt brott mot

regler medlemsländerna att unilateralt lägga på avgifter på

WTO-avtalet att unilateralt införa tullar för att förbättra

importerade varor när dessa säljs till lägre pris än på hemma-

konkurrenskraften för importkonkurrerande industri. Om det

marknaderna. Reglerna för hur denna lagstiftning tillämpas är

ändå görs, kommer WTO-domstolarna att tillåta de länder som

så komplicerade att de ger stort utrymme för länder att införa

drabbas av dessa konkurrensmotiverade tullar att kompensera

tullar som i praktiken är motiverade av ren protektionism. Av en

sig genom att höja tullar mot de länder som inför koldioxidtul-

rad skäl kommer även beräkningarna av koldioxidtullar att vara

larna. Antagandet om att övriga tullar är konstanta är därför

mycket komplexa, och därmed intransparanta, och de kommer

inte rimligt om analysen syftar till att analysera koldioxidtullar

liksom antidumpingtullar att bestämmas unilateralt.

motiverade av önskan att skydda inhemska företag mot den

Erfarenheterna från antidumping-området talar starkt för att

10) H
 orn och Mavroidis (2012) diskuterar också risken att koldioxidtullar kan
stimulera användningen av protektionistiska exportskatter.
11) Koldioxidtullar motiveras ibland även med argumentet att det inte är
politiskt genomförbart att införa en inhemsk klimatreglering utan att
denna inkluderar koldioxidtullar. Det kan noteras att de sektorer som
drabbas av försämrad konkurrenskraft av t.ex. EU:s ETS-system svarar för
en mycket begränsad del av de flesta EU-länders produktion och
sysselsättning, samtidigt som de står för en stor andel av koldioxidutsläppen. Det är svårt att se varför eventuella fördelningspolitiska problem
inte skulle kunna lösas på annat sätt än genom att på detta sätt skicka en
del av räkningen utomlands, annat än dessa industriers inflytande över
vissa politiker. Men det senare kan knappast vara ett acceptabelt motiv att
införa koldioxidtullar.
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detta kommer att utnyttjas för protektionistiska syften.

utländska konkurrenter tillåts ha farliga arbetsmiljöer. Den

Ett annat regelverk med påtagliga likheter med vad som

ökade produktion som sker utomlands p.g.a. de ökade kostna-

kan förmodas komma att gälla för koldioxidtullar, är ursprungs

derna för våra egna företag kommer att leda till ökade arbets-

reglerna i framför allt tullpreferensavtal. Genom dessa avtal

skador i utlandet – det kommer alltså att bli ett ”skadeläckage”

tillåter utvecklade länder att produkter från utvecklingsländer

som vi av solidaritetsskäl vill undvika. Vi bör därför unilateralt

importeras till lägre tullavgift än vad de utvecklade länderna har

tullbelägga import från länder med sämre arbetsmiljö.

bundit sig för i WTO (sådana avtal är tillåtna enligt WTO-avtalet).

Ett problem med dessa slags resonemang är att de åtaganden

För att en exportör ska kunna utnyttja detta, måste denne visa

om t.ex. tullar som gjorts i WTO har gjorts i full medvetenhet om

att produkten i tillräckligt hög grad har tillverkats i exportörens

andra medlemsländers utvecklingsnivå, inklusive t.ex. arbets-

hemland och inte kommer från ett tredje land. Reglerna för vad

skadelagstiftning. Det har inte inträffat något som på ett

som är ”tillräckligt” i detta avseende är ofta mycket komplexa,

fundamentalt sätt ändrar förutsättningarna för denna överens-

och inte sällan så komplexa att det inte lönar sig för exportörer

kommelse. Att i efterhand unilateralt lägga på tullar på import

att försöka utnyttja preferenstullen. Det är en vanlig anklagelse

från vissa länder för att ”kompensera” för sådana skillnader vore

att utvecklade länder medvetet konstruerar reglerna så att de

därför att försöka ta tillbaka vad som lovats andra medlems-

tar tillbaka med ena handen vad den andra handen gett. Det är

länder genom avtalet.

lätt att se hur reglerna för koldioxidtullar kan komma att bli lika

Slutsatsen är att det är viktigt att klargöra skälet till att

intransparanta även i detta avseende. Det räcker ju inte med att

införa en extra-territoriell reglering i form av koldioxidtullar och

beskatta koldioxidutsläppen i samband med sista produktions-

att detta skäl inte kan användas för att motivera unilaterala

ledet – beskattningen kan då lätt kringgås genom att den

handelshinder för andra syften. Om inte detta görs kan

koldioxidtunga produktionen läggs i ett separat företag. I stället

införandet av koldioxidtullar sätta igång svåröverblickbara

måste koldioxidutsläppen i hela produktionskedjan beskattas.

protektionistiska processer. Litteraturen om koldioxidtullar

Detta kräver i sin tur teknisk information om hela produktions-

beaktar inte heller sådana aspekter av dessa tullars politiska

processen, förbrukningen av olika slags insatsvaror, utsläppen

ekonomi.

för dessa och eventuellt också om vad som betalats i koldioxidbeskattning i de olika produktionsprocesserna. Det är lätt att se

Argument för koldioxidtullar som inte belysts i

att det finns mycket stora möjligheter att utforma dessa regler för

forskningslitteraturen

protektionistiska syften.

Vi har hittills pekat på ofullständigheter i hur forskningen har
hanterat de två vanligast anförda argumenten för koldioxidtullar.

Praktisk erfarenhet från handelspolitiken pekar alltså på
att koldioxidtullar med stor sannolikhet kommer att utnyttjas

En annan svaghet med forskningslitteraturen är att den inte

protektionistiskt. Litteraturen bortser dock från sådana samhälls-

behandlat vad som åtminstone ytligt betraktat skulle kunna vara

ekonomiska konsekvenser.

ekonomiskt (och kanske även legalt) legitima argument för

12 13

koldioxidtullar. Vi ska här mycket kort peka på tre exempel.

Koldioxidtullar kan bidra till att införa andra extraterritoriella

Som nämndes ovan motiveras koldioxidtullar ibland med att

protektionistiska regleringar

de ska förmå handelspartner att acceptera ett internationellt

Det finns en mer subtil aspekt av koldioxidtullars politiska

klimatavtal, men att detta knappast alls är belyst i litteraturen.

ekonomi. Det är lätt att tänka sig att om koldioxidtullar införs för

Området behöver studeras närmare, eftersom det är långt ifrån

att bevara inhemsk konkurrenskraft och hindra ”läckage”, kan

klart att koldioxidtullar skulle ha sådana effekter. Det verkar

ytligt sett liknande argument för handelsbegränsningar anföras i

mycket sannolikt att koldioxidtullars inverkan på andra länders

den inhemska ekonomisk-politiska debatten, fastän med andra

villighet att delta i klimatavtal beror på att skälet till klimatpoli-

föregivna syften än att bevara klimatet. Exempelvis skulle det

tiken skiljer sig. Det finns en rad olika skäl till varför miljöpolitiken

kunna argumenteras att det är ”orättvist” att våra egna företag

kan vara, eller synas vara, mindre ambitiös i vissa länder, t.ex.:

drabbas av kostnaderna för säkrare arbetsmiljö när vissa

12) G
 rubb et al (2011) är ett exempel på ett inlägg i den ekonomisk-politiska
debatten som varnar för faran med protektionism.
13) Det är inte självklart att viss protektionism i koldioxidintensiva branscher
med nödvändighet är skadlig ur global synvinkel, eftersom det finns skäl
att tro att unilateralt förd klimatpolitik är mindre ambitiös än vad som vore
globalt optimalt. Men om koldioxidtullar utnyttjas protektionistiskt även i
sektorer som är mindre koldioxidintensiva, kan det uppstå avsevärda
kostnader av protektionismen.
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för att dessa länder försöker utnyttja mer klimatambitiösa

Avslutning

länder

I miljödebatten framförs i olika sammanhang förslag om att

•

för att dessa länder drabbas mindre av klimatproblemen

nationell klimatpolitik riktad mot inhemsk produktion ska

•

för att det är dyrare att bekämpa utsläpp i dessa länder

kompletteras med koldioxidtullar på import. De vanligaste

beroende på ländernas branschstruktur

argumenten är att inhemska företag inte ska få försämrad

för att dessa länder anser att konsumtion av klimatförstö-

konkurrenskraft av den unilateralt förda klimatpolitiken och att

rande produkter är en mer rättvis grund för fördelning av

koldioxidläckaget ska minska. En omfattande miljöekonomisk

kostnaderna att åtgärda dessa än produktion av sådana

forskningslitteratur pekar i huvudsak på positiva miljöeffekter,

produkter

även om effekterna kvantitativt ofta är begränsade. Denna

för att dessa länder historiskt anser sig ha mindre skuld till

litteratur bortser dock från interaktionen mellan koldioxidtullar

att ha skapat problemen

och andra ekonomisk-politiska instrument:

•

•

•
•

för att dessa länder har lägre inkomster.
•

Det finns skäl att tro att koldioxidtullar leder till kompensa-

Forskningslitteraturen om koldioxidtullar saknar dock i stort sett

toriska höjningar av tullarna för de länder som belastas av

helt denna internationella dimension. I de allra flesta analyser

koldioxidtullarna, vilket i sin tur skulle kunna leda till en

antas att ett exportland har en mindre ambitiös klimatpolitik

process med generellt ökande handelshinder.

och koldioxidbeskattning än sin importerande handelspart,

•

utan att detta förklaras inom modellens ram.

Det är sannolikt att de för koldioxidtullar nödvändiga
tekniska regelverken kommer att utnyttjas protektionistiskt.

En annan aspekt som inte belysts i forskningslitteraturen är

•

Om koldioxidtullar införs för att kompensera inhemska

om ny kunskap om klimatproblemet kan motivera koldioxid-

företag för försämrad konkurrenskraft p.g.a. klimatpolitiken,

tullar. Det verkar sannolikt att tullnivåerna som är bundna

eller för att begränsa ”läckage”, kan liknande argumentation

genom WTO-avtalet inte fullt ut beaktar deras klimatkon-

komma att användas i den ekonomisk-politiska debatten för

sekvenser, eftersom dagens kunskap om klimatproblemen inte

att motivera ej klimatrelaterade tullar som gagnar särin-

fanns när tullbindningarna förhandlades fram under Uruguay-

tressen.

rundan 1986–1994. Det skulle eventuellt kunna vara ett

•

ekonomiskt legitimt argument för koldioxidtullar, givet att det

Den norm beträffande extraterritoriella regleringar som
koldioxidtullar bidrar till att införa kan komma att utnyttjas

kan visas att dessa inte bara förbättrar klimatet, utan också

av andra länder för helt andra syften.

länders välfärd mer generellt.

•

Ett tredje argument för koldioxidtullar är att varuklassifika

Koldioxidtullar kan öka eller minska exportländers vilja att
delta i ett internationellt klimatavtal beroende på vad skälet

tionssystemet som i WTO-avtalet används för att definiera

är till att de för en till synes mindre ambitiös klimatpolitik.

tullbindningar inte skiljer mellan varor med olika koldioxid
utsläpp vid produktionen. Ett importerande land kan därför

Mycket av kritiken som riktats mot förslagen om koldioxidtullar

inte ha en lägre tull för en viss vara när lite koldioxid släpps ut

återspeglar sådana farhågor. Framtida forskning behöver därför

vid produktionen, jämfört med när produktionen är mer skadlig

belysa hur sannolika och allvarliga dessa möjliga konsekvenser

för klimatet. Att det inte går att differentiera tullarna på detta

av koldioxidtullar är. Sådan forskning kan också bidra med idéer

sätt medför sannolikt viss ineffektivitet i ekonomisk bemärkelse.

om hur koldioxidtullar skulle kunna utformas för att begränsa

Koldioxidtullar skulle därför eventuellt kunna förbättra utfallet

risken för dessa problem.

av WTO-avtalet, men det är ingen självklarhet med tanke på att
dessa tullars nivåer är unilateralt bestämda.
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