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ØKONOMENE OG KLIMAKATASTROFEN

INNLEDNING

Det norske «establishment>> arbeider med miljøproblemene som aldri før. Med
Gro Harlem Brundtland som internasjonal frontfigur utredes og forskes det i
et tempo som en sjelden ser maken til i Norge. Det er drivhuseffekten som
står i sentrum. Vi har fått et eget senter for klimapolitikk på Blindern. Det er
opprettet en interdepartemental klimagruppe med et eget fast sekretariat
Denne gruppen har levert denne gruppen sin rapport med den uunngåelige
tittelen «Drivhuseffekten, virkninger og tiltak». Det er en imponerende liste
over forskningsinstitusjoner som har levert bakgrunnsmateriale til rapporten
fra Klimagruppen (KG).
Med en slik rapport - som åpenbart kommer til å danne grunnlaget for
offentlig politikk i årene framover - dukker de gamle problemstillingene om
forholdet mellom vitenskap og politikk opp på nytt Kan forskeren bare utrede
en gitt problemstilling, eller har forskeren selv et ansvar for å sette de rette
problemene på dagsordenen? Er forskeren forpliktet til å framstille sine
resultater slik at de kan danne utgangspunkt for lekfolks politiske valg? Hvilke
interesser tjener forskeren?
I denne artikkelen skal jeg ta for meg økonomenes rolle i dette utredningsarbeidet 1 Hvis en leser det sentrale kapitlet i KGs rapport «Virkemidler for
å redusere utslippene av klimagasser» så er det helt klart at det er økonomene
som har lagt premissene og utarbeidet Iøsningene,2 eller rettere sagt Løsningen. Løsningen er Markedet. Det er en besnærende enkel løsning. Ubyråkratisk og effektivt styrer markedets usynlige hånd oss vekk fra klimakatastrofen.
Ikke nok med det, markedet klarer dette uten revolusjoner, verken i eiendomsforhold, livstil eller levestandard Markedet - i motsetning til direkte statlige
inngrep- løser problemene med minst mulig omstillingskostnader - markedet
er «kostnadseffektivt». Alt dette, bare vi lar markedskreftene virke som de
skal - skal vi tro økonomene. Men bør vi gjøre det? I denne artikkelen skal
jeg forsøke å gå kritisk gjennom økonomenes forslag til løsning. Jeg vil se
nærmere på forutsetningene for de elegante resultatene. Videre vil jeg ta for
meg erfaringene med markedsbaserte løsninger i USA og se på de forslagene
økonomene kommer med til «effektive internasjonale avtaler».
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ØKONOMENES PROBLEMFORSTÅELSE

Kritikk av nyklassisk økonomisk teori er ikke ny. Men når det gjelder
arbeidsløshet, inflasjon, bankkriser og børskrakk så er nyklassisk teori på
mange måter på hjemmebane, dvs. på markedet. Det dreier seg om observerbare priser og håndfaste penger - enten de nå er hvite, svarte eller blodige.
Miljøet derimot er nettopp det motsatte av dette. Ren luft, godt arbeidsmiljø,
Jotunheimens skjønnhet og truede dyrearter blir ikke omsatt på noe marked.
De har ikke noen pris. Dermed har de til nå ikke blitt tatt med i økonomenes
kalkulasjoner. Det har verken arbeidsmiljøet eller naturen hatt godt av - det
har vært åpenbart for alle - selv for nyklassikeme. Feilen ligger - ifølge
økonomene - ikke i nyklassisk teori, men i at ingen eier naturen, den er et
«kollektivt gode». Løsningen på dette problemet er derfor enkel: det må
etableres eiendomsrettigheter som kan omsettes i et marked eller belastes med
avgifter. Da vil marlcedskreftene igjen føre oss til den beste av alle verdener.
Klimagruppens hovedkonklusjon er at markedet kan brukes til å løse et
av vår tids største miljøproblemer - drivhuseffekten. Denne konklusjonen
bygger på de utredninger som våre nyklassiske økonomer har gitt dem. Det
dreier seg hovedsakelig om den omfattende utredningen «Internasjonale
avtaler om reduserte utslipp av karbondioksid» fra Senter for anvendt
forskning, SAF. Rapporten er ført i pennen av Rolf Golombek. 3 Denne
rapporten og de artiklene den bygger på, illustrer godt hva nyklassiskeme har
å komme med når det gjelder drivhuseffekten.

Modellen
Grunnideen er enkel. To land, A og B, slipper ut mange tonn C02 hver. I
land A koster det 100 kroner å begrense utslippene av C02 med ett tonn. Det
neste koster 150, 200, 250 osv. osv. I land B koster det første tonnet 200, 250
for det neste osv. For å unngå klimakatastrofe må en til sammen redusere
utslippene med fire tonn. Hvis en påbØd at begge skulle redusere utslippene
like mye, dvs. med to tonn hver ville det koste 100+150+200+250 700 kr.
Dette kan vi kalle for «likhets-løsningen». Det er opplagt at det for verden sett
under ett er billigst å redusere med tre tonn i land A, og ett tonn i B. Dette
ville koste verden 100+150+200+200 = 650 kroner. I begge tilfeller unngår
vi klimakatastrofen, men i det siste tilfellet har en «tjent» 50 kr i forhold til
«likhetsløsningen». En kan altså i det siste tilfellet feire begivenheten med en
hypotetisk rødvin til kr 50. La oss kalle denne løsningen på problemet for
«rødvinsløsningen». Denne løsningen er «kostnadseffektiv» i motsetning til
«likhetsløsningen».

=
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En måte å komme fram til rødvinsløsningen er å utstede omsettbare
utslippslisenser på fire tonn C02 mindre enn det som opprinnelig blir sluppet
ut. Vi gir A og B begge to tonn «for lite». Da ville det lønne seg for B å
kjøpe retten til å slippe ut et tonn av A istedenfor å rense. A på sin side
kunne begrense utslippene litt mer enn han ellers ville ha gjort fordi han kan
tjene på å selge sin rett til å slippe ut et tonn. B måtte minst betale A 201
kroner. Kanskje ville de fordele gevinsten seg i mellom slik at det ble en halv
rØdvin på hver, dvs. at B kjøpte en utslippstillatelse fra A for 225 kroner.
Vi kunne også ha kommet fram til «rØdvinsløsningen» ved å sette en
avgift på minst 201 kroner for å slippe ut et tonn C02• For A ville det lønne
seg å redusere med tre tonn, for B et tonn.
I en global planøkonomi ville en også kunne velge «rØdvinsløsningen»,
dvs. at de overnasjonale myndighetene ga A påbud om å rense tre tonn, B
måtte rense ett. Det forutsetter at myndighetene kjente kostnadsstrukturen i A
og B. Det igjen forutsetter et byråkrati for å samle inn teknisk-økonomisk
informasjon og for å håndheve plandirektivene. Dette byråkratiet ville sikkert
koste minst 50 kroner slik at det ikke ble noe til overs til rØdvin. Markedet
derimot ordner dette uten at verdens myndigheter trenger å samle inn store
mengder teknisk-økonomisk informasjon, uten at verden trenger et stort
byråkrati for å håndheve alle påbudene. Kort sagt markedet gir oss rØdvin,
planøkonomien gir oss byråkrati.
Ja man må spørre seg - noe våre nyklassiske premissleverandører ikke
gjør - hvorfor slike markedsbaserte løsninger ikke for lengst er tatt i bruk for
å få has på alle typer miljøproblemer? Fram til i dag har stort sett all
miljøpolitikk bestått av statlig regulering. Et mulig svar er selvsagt at opinion
og politikere ennå ikke har hørt det glade budskap, et annet er at økonomenes
forslag overser en rekke praktiske forhold som gjør at ingen stoler på at
markedet vil løse problemene.4
Dette lille eksemplet viser en teoretisk tiltrekkende side ved nyklassisk
teori. Dersom forutsetningene holder, så kan en bevise matematisk at
markedsløsningen er den beste av alle mulige løsninger. Men problemet ligger
nettopp i forutsetningene, ikke i matematikken. Derfor må kritikken
selvfølgelig rettes mot forutsetningen for modellen, og ikke minst hvordan de
strenge forutsetningene «glemmes» mens de nydelige konklusjonene beholdes
etter hvert som modellen daler ned fra abstraksjonenes himmel og ned i vår
jammerdal.

SmA og store land
I disse modellene er «aktØrene» land. Det er avgjørende for de pene
grunnleggende resultatetene at akiørene er små, slik at ingen av dem har mer
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markedsmakt enn andre, dvs. at alle «land» utgjør en så liten del av tilbud/etterspørsel etter utslippstillatelser at alle sammen tar prisen på omsettbare
utslippskvoter for gitt. Men allerede her stØter vi på en av de grunnleggende
problemene i nyklassisk teori - hvordan oppstår denne prisen som alle tar som
gitt?5
Nå har Golombek kanskje hoppet over dette problemet av den enkle grunn
at verden ikke er befolket av bare små nasjoner som hver for seg bidrar helt
ubetydelig til utslippene av drivhusgasser. USA og Sovjet står for henholdsvis
24 og 18 pro.sent av samlede utslipp. Dermed er en av forutsetningene for
«rØdvinsløsningen», for den «kostnadseffektive» løsningen borte. Eller som
Golombek utrykker det:
«Med store land vil verken kvoter eller en internasjonal skatt på utslipp
lede til kostnadseffektivitet. I tilfellet med kvoter vil store land ta hensyn
til hvordan egen markedsaktivitet påvirker kvoteprisen. Når et stort land
står overfor en internasjonal skatt på C0 2-utslipp, vil landet ta hensyn til
at en økning i egne utslipp vil påvirke både klimaet og tilbakebetalingen
fra det internasjonale organet»
Den eneste logiske konsekvensen av dette er at et kostnadseffektivt internasjonalt marked for omsettbare utslippstillatelser ikke er mulig. Dermed bør en
slutte å snakke om kostnadseffektivitet annet enn som et teoretisk referansepunkt Siden alle land ikke er små, og alle markeder ikke er i likevekt, må en
konkret undersøke hvor stort og betydningsfullt avviket fra modellen er. Slike
drøftinger er mildt sagt mangelvare hos nyklassikerne.
Golombek bruker logisk nok mest plass og energi på drøfting av markeder
med store land. USA blir behandlet som en tradisjonell monopolist, og ikke
som en økonomisk og militær stonnakt Det er like fornuftig som å gå utifra
at Gulfkrigen ble utkjempet utifra kortsiktige profitthensyn og ikke utifra et
behov om å bevare USAs supermaktshegemoni. I klimagruppens innstilling
er den nØdvendige forutsetningen om «bare små land» overhodet ikke er
problematisert. KG fortsetter å snakke om «kostnadseffektivitet» som om USA
og Sovjet ikke eksisterte. Det nænneste klimagruppen kommer dette
problemet er:
«En må være forberedt på at virkemidler ikke alltid virker etter forutsetningene, blant annet fordi markedene ildre fungerer effektivt. I slike
markeder vil både valg og utfonning av virkemidler være mer komplisert
enn ellers. Det må vurderes hvorvidt endringer i markedsstrukturen kan
bidra til å løse disse problemene (KG s. 114).
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En må ikke bare være forberedt på. en kan være hundre prosent sikker på at
store aktØrer gjør at markedsløsningen ikke er «kostnadseffektiv». Og hvordan
skal en endre «markedstrukturen» i dagens verden. Skal man oppløse
«monopolene» USA, Sovjet, Japan, England og Tyskland for å få til den
ideelle «markedsstruktur»? Vi gleder oss til den NOU'en som forteller oss
hvilke endringer i «markedsstrukturen» i verden som utenriksminister
Stoltenberg skal få istand.
Hvorfor har KG glemt forutsetningen om små aktØrer? Kanskje fordi
markedsløsningen ikke ville virke så forlokkende hvis en begynte å drøfte
konkret hvordan USA og Sovjet kan dominere/sabotere et framtidig kvoteeller avgiftssystem. Mens «store land» og monopoler ikke blir nevnt, men
stuet bort i allmen passus om markedsimperfeksjoner, så blir statlig byråkrati
det ikke. KG skriver:
«I prinsippet kan man oppnå tilsvarende [kostnadseffektive] løsninger
gjennom administrative pålegg som det enkeltbedrifter og husholdninger
vil velge ved en desentralisert prosess. Dette krever imidlertid at
myndighetene til enhver tid har god tilgang på informasjon om teknologi,
kostnader og de enkeltes preferanser. Omfanget av dette informasjonsbehovet avhenger bl.a. av hvor kompliserte beslutningen er, hvor langsiktige
virkningene er og hvor mange beslutningstakere som er innvolvert. Særlig
i forbindelse med internasjonale miljøproblemer, slik som drivhuseffekten,
kan problemene med manglende informasjon føre til at administrative
virkemidler ikke blir så effektive.» (KG s. 114)
Disse argumentene er sjølsagt helt relevante. Problemet er at behandlingen av
markedsimperfeksjonene (store land) og byråkratiske problemer er asymmetrisk. Hadde den vært lik, burde KG ha skrevet «Særlig i forbindelse med
internasjonale miljøproblemer kan problemene med store markedsaktØrer,
fattige og rike land føre til at markedsmekanismene ikke blir så effektive». I
tilleggforutsetter modellen som viser at markedet er kostnadseffektivt at alle
markedsaktØrene har perfekt informasjon. Men denne forutsetningen blir ikke
problematisert når en drøfter markedsløsningen.
Legg også merke til bruken av «i prinsippet». Konsekvent bruker
Klimagruppen «i prinsippet» hvor man i redelighetens navn burde ha sagt «i
følge nyklassisk teori» eller i det minste « i følge standard økonomisk teori»
eller lignende, slik at det kom fram at KG baserte seg på en spesiell
økonomisk teori og ikke et universelt gyldig sett med prinsipper.
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Kortsynte egoistiske land
Det er dypt forankret i nyldassisk teori at «aktørene» bare maksimerer sin
egen nytte. Dette er en problematisk forenkling også når det gjelder individer.
Det blir etter min mening åpenbart galt når aktØrene i modellen er land og
problemstillingen er drivhuseffekten. På den måten blir alle interne konflikter
i landene definert som uinteressante. Dermed kommer det overhodet ikke fram
at vanlige folle i ulike land kan ha felles interesser som står i motstrid til
interessene til nasjonal og multinasjonal storkapital, i motsetning tiJ nasjonale
og internasjonale politiske eliter. Ved å operere med land som aktØrer får en
ikke fram de politiske motsetningene som finnes i hvert land, mellom f.eks.
miljøbevegelsen og næringslivet Allerede i dag forsøker miljøbevegelsen å
ta konsekvensen av at miljøproblemene bare kan løses internasjonalt ved å
forsøke å få til et koordinert press på nasjonale myndigheter. Et annet viktig
aspekt ved dette er at miljøbevegelsen ved opinionens hjelp kan tvinge
myndighetene til å gå inn for ensidige utslippsreduksjoner. Dette faller våre
nyklassiske venner tungt for brystet. Et land som påfører seg selv kostnader ·
ved ensidig utslippsreduksjon som overstiger miljøgevinsten er dypt irrasjonelt
i nyklassiske øyne. En slik oppførsel er veldig vanskelig å behandle med
nyklassikemes begrepsapparat. Dette apparatet er preget av momentan
tilpasning til likevekt og mangler fullstendig en langsiktig, politisk dimensjon.
Siden det nyklassiske paradigmet er en idealisering av alles nådeløse kamp
mot alle på markedet, bygger modellene i nittini av hundre tilfeller på at
kortsynt egoistiske nytteberegninger er det eneste rasjonelle. Det innebærer at
hvis Norge ensidig reduserer sine utslipp, vil Nederland automatisk slippe ut
mer. Nederland vil bli gratispassasjer. Nå er saken den at flere land har gått
inn for ensidige reduksjoner, blant dem Norge og Nederland Hva kan årsaken
til denne - i nyklassikemes øyne - irrasjonelle adferden være? En nærliggende forklaring er selvfølgelig press fra miljøbevegelsen. Istedenfor en seriøs
diskusjon om hvorvidt miljøvernorganisasjonene har rett i sin hypotese om at
andre lands atferd kan endres, antar Golombek i kjent nyklassisk stil nettopp
det motsatte. Han lover å drøfte den nærmere siden. Men først kommer side
opp og side ned med nyttefunksjoner, responsfunksjoner, bruddpunkter og
annet spillteoretisk krimskrams. Konklusjonene er hele tiden av typen:
«Ovenfor studerte vi virkningen av at det landet som ønsker den slØrste
felles utslippsredukjsonen annonserer (troverdig) før forhandlingene tar til,
at i tilfelle forhandlingssammenbrudd vil landet gjennomføre en ensidig
utslippsreduksjon. Dette tiltaket vil virke mot sin hensikt fordi landets
forhandlingsposisjon svekkes.»
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Men siden Golombek hele tiden forutsetter kortsynt egoistisk atferd fra alle
I
andre land er det opplagt at konklusjonen hele tiden må bli at det er dumt å
være snill. Verre er det at Golombek oppsummerer analysen slik:
«Analysen ovenfor har opplagte svakheter, som nevnt tidligere er atferden
til de øvrige alctøreren tatt for gitt, dvs. initial utslippsreduksjon vil verken
spre seg til andre land eller påvirke mulighetene for å oppnå en forhandlingsløsning. Allikevel viser analysen at det er langt fra sikkert at ensidige
tiltak med sikte på å redusere globale utslipp, vil virlc:e etter sin hensikt.
Lærdommen er at et land bØr analysere nøye mulige effekter av å binde
seg til en ensidig utslippsreduksjon før en slik politikk annonseres.»
Når en tar adferden til de andre aklØrene for gitt så viser ikke en slik analyse
noe om hvorvidt miljøbevegelsen har rett eller tar feil. Golombeks lærdom er
at en bØr «analysere nøye mulige effekter av å binde seg til ensidig utslippsreduksjon». Men det er ikke det Golombek gjør. I stedenfor å analysere de
politiske effektene av ensidige tiltak, så bruker han sin analystisk tid og kraft
på en helt uinteressant problemstilling. Og det mens den økende miljøvernbevissthet de siste tjue åra har vist hvor viktig opinionspåvirkning er. I ei tid
hvor Nederland, Tyskland og Norge har vedtatt ensidig reduksjoner uten at det
har ført til at England og Frankrike har sluppet ut mer. Sannsynligvis har det
tvert imot bidratt til å styrke den franske og engelske miljøbevegelsens
muligheter for å tvinge igjennom lignende tiltak.
Årsaken til at Golombek må gjennomføre en analyse med «opplagte
svakheter» er at spillteoriens standardforutsetninger har bakt inn en slik
sneversynthet 6 Det ville på en måte ikke være spillteori lenger hvis man ikke
gikk ut fra at alctørene var egoistiske. Kanskje ville man ikke få klare
konklusjoner ut av de matematiske øvelsene alene, man måtte rett og slett bli
tvunget til å studere virkeligheten. Studere styrkeforholdet mellom ulike
interessegrupper i ulike land, studere mulighetene for samarbeid mellom ulike
«alctører» på tvers av landegrensene osv.

Irrasjonelle land
Det å forutsette bort motstanderens argumenter er en bekvem måte å bedrive
vitenskap på. Dessverre gjenstår det problemet at reelt eksisterende larid
oppfører seg stikk i strid med modellens rasjonalitet Eller som Golombek
utrykker det:
«Basert på drøftingene ovenfor og i avsnitt 3 er det kanskje litt overraskende at enkelte land, bl.a. Norge, har vedtatt begrensninger i C02-utslipp-
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ene. Hva er argumentene for slike vedtak? Den tyske miljøvernministeren
har gitt to begrunnelser for å iverksette ensidige tiltak, se Grubb (1989):
For det første å utvikle teknologier som er nødvendige for å gjennomføre
utslippsreduksjoner. Dette er teknologier som senere kan eksporteres til
andre land. For det andre kan en like godt starte utslippsreduksjonene i
dag siden utslippene før eller senere vil bli redusert.»
Men disse argumentene har ikke Golombek noen sans for:
«Utslipp av karbondioksyd kan reduseres enten ved å redusere bruken av
brensler, eller ved å endre sammensetningen av brensler eller ved å bedre
energieffektiviteten. Prinsipielt vil profittmaksimerende bedrifter alltid
investere i den mest kostnadseffektive teknologien. Når i tillegg teknologiene for bruk av olje og gass er rimelig godt kjent, kan det være lite å
hente ved å ligge i forkant av utviklingen av olje og gassutstyr. Derimot
kan forskning med sikte på å utvikle teknologier som ikke er basert på
fossile brensler, gi høy privat og samfunnsøkonomisk avkastning.»
Moralen ser ut til å være: Forsk i miljøteknologi, men reduser for all del ikke
utslippene! Legg også merke til den «lille» forutsetningen om at «prinsipielt»
vil alle firmaer alltid investere i den mest kostnadseffektive teknologien.
Kanskje Tysklands og Norges irrasjonelle oppførsel tyder på at dette
«prinsippet>> ikke er helt holdbart? Kankje mener den tyske miljøvernministeren at det må brukes litt tvang for å få forskningsmillionene til å rulle, for
å få bedriftene til å investere i den mest miljøeffektive teknikken?
Ta for eksempel reaksjonene til KFK-brukerene i norsk industri. Fra dem
kom det først et hylekor fordi Norge «i vår iver etter å være foregangsland,
selvfølgelig måtte overby» i følge en reportasje i Økonomisk Rapport 10/91.
Men «så kom løsningene». Kjøleindustrien finner erstatninger, elektronikkindustrien finner til og med bedre og billigere erstatninger osv. Norge
overoppfyller på denne måten ensidig Montreal-protokollen - uten at det er
noe tegn til at andre land utnytter dette til å øke sine utslipp. Selvfølgelig er
det bare de «snilleste guttene og jentene i miljøklassen som gjør hjemmeleksene sine» og derfår må man bruke «hardere lut» overfor «sinkene». Men
hoveddelene av KFK-brukerne i industrien er nå sannsynligvis interessert i
at disse sinkene blir utsatt for tvang. For «Det er grenser for hvor langt de
snille kan gå uten å få konkurranse-problemer» - alt i følge Per Døvle fra
SFT som blir intervjuet i reportasjen.7
'
Heller ikke den tyske miljøvernministerens argument om at en like godt
kan starte nå, synes Golombek er overbevisende. For han har allerede
forlengst vist at: «Hvis en f.eks. tror på en framtidig avtale med omsettbare
kvoter der kvotefordelingen skal avspeile fordelingen av utslipp ved
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avtaleinngåelse, drar dette ikke i retning av en ensidig utslippsreduksjon».
Som vi ser kan ikke Golombek finne noe overbevisende argument for at
Tyskland skulle gå inn for ensidige reduksjoner. Det skyldes nok delvis at han
har oversett et argument. Golombek gjengir ikke Grubb riktig - for Grubb
gjengir miljøvernministerens andre argument slik:
For det andre hevdet han at den økonomiske utviklingen i et land som
Tyskland ikke kunne opprettholdes hvis miljøet ødelegges. Derfor må en
treffe tiltak uavhengig av når andre land bestemmer seg for å gjøre noe.
Siden mange av de lokale og regionale miljøproblemene er knyttet til
energiforbruket, vil disse tiltakene også være et svar på drivhuseffekten.8
Fordi et energiforbruk basert på fossilt brensel har både lokale og globale
skadevirkninger, kan de lokale skadevirkningene være så store at de i seg sjøl
rettferdiggjør ensidige tiltak. Gitt den vitenskapelige usikkerheten om
konsekvensene av varmere klima, er det viktig å slå fast at sjøl om konsekvensene skulle vise seg ikke å være så katastrofale som mange frykter, så vil
vi ikke angre på de tiltakene som ble iverksatt for å redusere C02• Dette fordi
vi har fått så mange lokale miljøforbedringer som følge av redusert forbruk
av fossilt brensel. Bilismen var et problem lenge før vi vanlige dødelige hadde
hørt om drivhuseffekten.

Hvis du er snill, sA er jeg snill

Som vi så ovenfor lovet Golombek at han skulle drøfte antakelsen om at
andre lands holdning forble upåvirket av ensidige utslipp. Han mener også at
det er «mer tyngde» i argumentet om at ensidige reduksjoner sendte ut et
politisk signal f.eks. fra I-land til V-land. For som Golombek skriver:
«Det er f.eks. mulig at V-landene krever tiltak fra I-landene før de er
villige til å delta i en internasjonal avtale om reduksjon C02-utslipp: Det
er tross alt I-landene som har stått for de stØrste utslippene av klimagasser. Det siste argumentet bygger på at noen land er villige til å redusere
sine C02-utslipp, hvis andre starter utslippsreduksjonen: «Hvis du er snill
så er jeg snill». Dette er helt annen strategi enn den enn den som fører til
at ingen land reduserer sine utslipp. Men også dette argumentet kan gis
en spillteoretisk språkdrakt.»
Det er vel litt mer enn «mulig» at V-landene vil stille et slikt krav om
stØrre/ensidige tiltak i I-landene. Men mer interessant hadde det vært å vite
om Golombek mente at et slikt krav er riktig.
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For å utforske dette problemet lager Gloombek en modell hvor den ene
spillerens strategi er «rasjonell i vanlig forstand» når det gjelder valget
mellom høye og lave utslipp, dvs. kortsynt og egoistisk. Den andre derimot
velger alltid høye utslipp i første omgang, deretter velger han det den andre
velger. I og med at den første spilleren vet dette blir konklusjonen selvfølgelig
at det lønner seg for den første spilleren å starte med ensidige reduksjoner.
Men en slik modell sier ingenting om problemene med f.eks. å overbevise
opinionen i I-landene om at U-landenes krav er riktig. Vi ser at det scenariet
som miljøbevegelsen ser for seg, nemlig at en gjennom diskusjon, overbevisning, politiske aksjoner i eget land og felles aksjoner over landegrensene
påvirker opinionen og dermed miljøpolitikken i ulike land overhodet ikke er
drøftet I denne modellen er den ene spilleren «raSjonell i vanlig forstand» og
det andre landet er en robot Det er klart at når en lager modeller på denne
måten kan alt «gis en spillteoretisk språkdrakt» - bortsett fra det reelle
politiske spillet i hvert enkelt og mellom land Og selv om man som
Golombek - lager en modell som gir den konklusjonen at det er riktig å velge
ensidige reduksjon - så trekker Golombek ingen lærdommer av <knne
modellen, den «viser» ingen ting, bortsett fra at alt kan gis en spillteoretisk
språkdrakt Det er åpenbart den egoistiske modellen som er den sanne
modellen.

DE PRAKTISKE ERFARINGENE MED OMSETTBARE KVOTER
Klimagruppen skriver følgende om omsettbare kvoter:
Omsettelige kvoter er et uprøvet virkemiddel i miljøpolitikken for de
fleste land, med unntak av USA og i noen grad Tyskland Erfaringene fra
USA og Tyskland tyder på at selv om handelen med utslippstillatelser har
hatt et begrenset omfang og for det meste har funnet sted innenfor
konserner, kan konstadsbesparelsene i forhold til et system med direkte
reguleringer være betydelige. Ordningene har hittil ikke vært utprøvet
mellom land.
Man skulle tro at i en utredning som legger så stor vekt på kostnadseffektivitet, skulle over ti års erfaring fra USA fortjene litt mer oppmerksomhet. Ikke
minst fordi erfaringene fra USA sier en god del om hvor langt det kan være
fra teori til virkelighet. Det er dessverre bare en liten andel av alle artiklene
som skrives om omsettbare kvoter som er empirisk orienterL9
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Mye skrik og lite ull
Som KG påpeker er det mye utslipp og liten omsetning av kvoter. Mesteparten av denne «kvotehandelen» skjer innenfor en og samme bedrift Mitt
inntrykk er at grunnen til at kvotehandel har hatt mer vind i seilene i USA
enn i andre land, er først og fremst at markedsliberalismen var sterkere i USA
på slutten av syttitallet og begynnelsen av åttitallet. En av skeptikerne til
nyklassikemes kostnadseffektive løsninger, Howard Latin skriver:
Det er mer som står på spill her enn akademisk uenighet og muligheten
for å lære noe galt til en generasjon av studenter. Når Reagan-administrasjonen tok over regjeringskontorene, var den helt eksplisitt når det gjaldt
ønsket om omfattende deregulering. Etter at Kongressen stort sett hadde
vist seg uvillig til å oppheve reguleringsbestemmelser, skiftet administrasjonen sin framgangsmåte og argumenterte for at miljøbeskyttelses
programmene skulle gjøres mer «effektive». ... Uhemmet kritikk av
direkte regulering og kontroll kombinert med slØlte til urealistiske, «finetuning» strategier kan gi en aura av intelektuell troverdighet til politiske
initiativer som har til hensikt å oppnå mindre kontroll og ikke bedre
kontroll. 10
En undersøkelse av de politiske motivene bak kvotehandel er helt fraværende
hos våre nyklassikere, selv om det - som vi skal se nedenfor - er helt
avgjørende for å forstå hvordan systemet med omsettbare utslippskvoter har
fungert i USA.
En annen grunn er nok at USA har et veldig tungrodd og komplisert
administrativt system på dette området. Det er spenninger mellom den
føderale staten og delstatene. Rettsapparatet brukes i en helt annen grad til å
overprøve statlige reguleringer. Saken blir ikke bedre av at det grunnleggende
dokument i denne sammenhengen «Clean Air Act», opprinnelig fra 1963, men
med omfattende revisjoner i 1970 og 1977, legger opp til et komplekst system
av ulike forskrifter. Det er forskjellige krav for store og små forurensingskilder, forskjellige krav til eksisterende, modifiserte og nye bedrifter. I tillegg er
det forskjellige krav på alle disse feltene avhengig av om man er i et «nonattainment area», dvs. et område som ikke tilfredstiller de nasjonale kravene
til luftkvalitet eller om man er i et område som tilfredstiller disse kravene.

De ulike virkemidlene

De ulike (markeds)mekanismene som er utviklet, «offsets», «netting»,
«bubbles» og «banking» har alle det til felles at de legger opp til forenklede
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prosedyrer. Stort sett gir kvotehandel gale assosiasjoner for nordmenn, for det
dreier seg stort sett om bedriftsinterne transaksjoner, dvs. at det ikke er noen
penger eller priser involvert. Handel i denne sammenheng betyr bare at
firmaet selv kan foreslå hvordan det best skal oppfylle et gitt utslippskrav. Det
betyr at istedenfor å få pålegg om å forandre produksjonsprosessen, kan
firmaet slippe ut mer fra en av sine utslippskilder hvis det reduserer
tilsvarende andre steder. De ulike virkemidlene er:
Offsets:
Brukes når det som er definert som en stor forurensingskilde/bedrift skal
etablere seg i et område som ikke tilfredsstiller luftkvalitetskravene.
Bedriften må da enten kjøpe en tilsvarende reduksjon hos en annen
bedrift, eller redusere tilsvarende eller mer i en av sine eksisterende
bedrifter. Denne ordningen ble innfØrt for å forhindre at det ble etableringsstopp i områder som ikke tilfredstilte luftkvalitetskravene.

Netting:
Brukes for en eksisterende bedrift som vil øke sine utslipp et sted, men
som etter økningen vil unngå å få denne modifiserte utslippskilden
klassifisert som en stor kilde med de mer omfattende og mye strengere
godkjenningsordninger det medfører. Siden reduksjonen i andre deler av
bedriften bare må være tilstrekkelig til å unngå å bli klassifisert som stor
kilde, kan totale utslipp øke.
Bubbles:
er en tenkt boble over en fabrikk, et område hvor bedriftene kan tilpasse
seg slik de selv vil, bare totale utslipp ikke øker.
Banking:
er som ordet antyder - retten til å samle på utslippsrettigheter for salg til
andre eller til eget bruk på et senere tidspunkt
Den oppmerksomme leser har vel allerede gjettet hvilket av disse virkemidlene som er mest populært. Riktig - det er netting - som er en måte å unndra
seg grundig kontroll. Dette er alltid en bedriftsintern transaksjon, det har aldri
noe med virkelig omsettbare kvoter å gjøre. Hvor kostnadseffektiv ordingen
har vært er vanskelig å si. Hester og Hahn regner med fra 0,5 til 12 milliarder
dollar. 11 Det sier seg selv at med så stor usikkerhet kan man hevde som KG
at kostnadsbesparelsene er betydelige, men man kan også hevde det motsatte.
Tilsvarende usikkerhet gjelder for de andre virkemidlene. Mangelen på
statistikk og pålitelig analyse av handelen med utslippskvoter gjør at det er
vanskelig å trekke noen virkelige lærdommer, men min skepsis blir i hvert fall
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ikke mindre. En bør ikke ta noen økonoms henvisning til positive erfaringer
med omsettbare kvoter for god fisk før de er sjekket i detalj.

Bobler

En av de formene for kvotehandel som har vært mest omstridt er de såkalte
bobler. Et hovedproblem med kvotehandel er muligheten til å «jukse», ved at
firmaene skaffer seg utslippsrettigheter uten å gi noen reell motytelse i form
at utslippsrectuksjoner. Et typisk eksempel er hvordan en behandler bedrifter
som er eller blir nedlagt Det finnes mange eksempler på at EPA har vært
villig til å gi utslippstillatelser med utgangspunkt i bedrifter som allerede var
nedlagt.12
Striden om fabrikknedleggelser er bare et eksempel på problemet med
baselines, dvs. fra hvilket nivå en bedrift skal få godkjent ytterligere
reduksjoner som grunnlag for omsettbare utslippstillatelser. Skal et firma få
godkjent alle reduksjoner i forhold til en nasjonalt fastsatt standard? Eller skal
de få godkjent alle forbedringer i forhold til gjennomsnittlige utslipp de siste
tre fire årene? I USA har tilhengerne av kvotehandel fått gjennomslag for at
alle reduksjoner utover det som lovverket krever13 skal gi grunnlag for
omsettbare utslippstillatelser. En konsekvent gjennomføring av dette prinsippet
kan føre til at bedrifter som til nå har gjort lite for å redusere utslippene kan
høste store gevinster i form av salg av omsettbare kvoter som i realiteten ikke
koster dem noen verdens ting i form av reelle Disse kvotene kan i sin tur bli
kjøpt av bedrifter som ellers måtte ha investert i rensing. Nå kan de kjøpe
kvoter og fortsette som før. De som er skeptiske til kvotehandel har foreslått
at bare reduksjoner utover det som er nØdvendig for å tilfredstille kravene til
luftkvalitet, skal gi rett til utslippstillatelser. Skeptikerne mener at de reelle,
historiske utslippene også må tas med i betraktning når en tildeler utslippskreditter.
Skal f.eks. Hydro få utslippsrettigheter hvis de legger ned en bedrift som
i alle tilfelle ville ha vært nedlagt fordi den var umoderne? Og i tilfelle en gir
utslippskreditter, hvor lenge skal Hydro få bruke utslippstillatelsen på 1000
tonn C02 som nedleggelsen ga dem? Til evig tid, eller bare 5 år? Hvis
myndighetene griper inn og reduserer levetiden, er det en form for konfiskering ·av eiendom. Bedriften eier en del av luften med rett til å forurense den
eller selge retten til å forurense den. Stadige statlige inngrep vil føre til
økende usikkerhet og mindre interesse for kvotehandel.
Dette momentet er spesielt viktig når det gjelder internasjonale avtaler.
Det er vanskelig å tenke seg at en slik avtale kan inneholde et økologisk
forsvarlig tak på utslippene i første omgang. Dermed må en stadig skjerpe
utslippsbegrensningene, dvs. konfiskere tidligere rettigheter til å slippe ut
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Dette vil sannsynligvis føre til stor usikkerhet om framtidige priser. Landene
vil regne med de blir høye. De vil hamstre kvoter og noe fungerende marked
for kvoter vil ikke utvikle seg.

Skryt og lureri
Utviklingen av EPAs politikk når det gjelder omsettbare utslippskvoter har
vært preget av at de kravene og målsettingene en hadde i 1970 ikke har blitt
oppfylt, ja fremdeles ikke er det. Men ikke nok med det, markedsliberaleme
i EPA var ikke snauere enn at de skjønnmalte systemet med omsettbare
utslippskvoter. EPA påstod for de første at industrien sparte flere millioner
dollar i forhold til kostnadene ved direkte regulering. For det andre hevdet
EPA at boblene i 60 % av tilfellene ga reduksjoner «beyond intitial requirements» og at 70 % ga «substantially greater emission reductions than
conventional limits, with the rest producing equivalent reductions» 14• Liroff
trekker fram flere eksempler som viser hvordan EPA manipulerte med tall,
slik at det som var rene utslippsøkninger framsto som utslippsreduksjoner. Det
gjorde EPA ved å utnytte at noen utslippskilder faktisk slapp ut mindre enn
det som er tillatt Når en så legger en boble over bedriften hvor taket på
utslipp ikke er bestemt av hva de reile utslipp var, men av maksimalt tillatte
utslipp fra fra hver utslippskilde på bedriften, da kan en konstruere utslippsreduksjoner og kostnadsbesparelser på løpende bånd. EPA nølte heller ikke med
å heve tillat grense for enkeltkilder og kompensere det med helt formelle
reduksjoner av andre kilder, som aldri hadde sluppet ut noe nær det tillatte.
Andre tvilsomme bobler kom i stand ved at bedrifter med for stort utslipp av
partikler fra selve produksjonsprosessen, fikk lov til å «trade» prosesspartikler
mot veislØv. Bedriften fikk i stand mye av den nødvendige reduksjonen i
partikkelutslipp ved å asfaltere veier på bedriftens område! I et tilfelle søkte
en om utslippskreditter fra veier som allerede var asfaltert! 15
En annen kontroversiell side ved bobler, er hvorvidt de skal tillates i
områder som ennå ikke tilfredstiller kravene til luftkvalitet. Miljøbevegelsen
hevder at slike områder er «insolvente». Man har overtrukket kontoen og de
kan ikke være snakk om å gi ytterligere (utslipps)kreditter.

Noen bobler virker etter hensikten
Det finnes selvsagt bobler som virker etter hensikten16, men helhetsbildet er
etter min mening negativt. Det er mulig at tilhengerne av kvotehandel kan
notere seg en suksess i forbindelse med reduksjon av bly i bensinen for her
hadde kvotehandelen et visst omfang. I perioden 1982 til 1987 ble regnet en
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femtedel av alt bly tilsatt til bensin i USA omsatt mellom rafinierier. Det
sentrale spørsmålet er hvorvidt slike omsettbare blybensinkvoter er det beste
systemet for å løse problemet med bly i bensinen. Alternativene ville eventuelt .
være et forbud, eller en avgift slik som en finner i Norge. I tillegg var en
tradisjonell statlig kontrollpolitikk ganske enkel å håndheve i dette tilfellet, det
fantes bare to store produsenter av slike blytilsetninger i USA. Konklusjonen
blir at det er lett - men kanskje helt unødvendig - å få et marked til å fungere
når det hele er så oversiktlig.17
Innledningsvis pekte vi på at KG i tråd med de flest økonomer framhever
markedsløsninger fordi de krever mindre informasjonsinnsamling fra
myndighetenes side. Men i tilfellet med blytilsetninger i bensinen ser vi at
kvotehandelen krever mer informasjon, for i tillegg til å kontrollere blyinnholdet hos de enkelte fabrikantene, måtte myndighetene i dette tilfellet holde
orden på kvotehandelen i tillegg. Det mest ekstreme sosialistiske tiltaket,
nemlig å regulere produksjonen av blytilsetninger direkte, ville klart skape
minst byråkrati akkurat i dette tilfellet
Men også i de tilfeller hvor en ikke kan gripe inn overfor to produsenter
av blytilsetninger, er det en illusjon og tro at myndighetene kan bestemme et
kvantum forurensing og så la kvotehandelen ordne resten. Erfaringene fra
USA peker klart på at en ikke kan bestemme kvantumet uten å ta hensyn til
hvilke tekniske muligheter som finnes for rensing, hvilke konsekvenser ulike
utslippsbegrensninger får for lokalisering av bedrifter og dermed sysselsettingen i ulike distrikter osv. Hvis en virkelig satte lave utslippsgrenser, ville
industrien og fagforeningene skrike og bære seg. Det ville fort bli politisk
umulig å få gjennomført begrensningene, med mindre en satt på teknisk og
økonomisk informasjon som kunne vise at bedriftenes regnestykker var gale.
Man kan altså lett havne i en situasjon hvor en samler inn like mye
informasjon som ved statlig regulering. I tillegg skal en holde orden på
kvoteomsetningen.
I det hele tatt er det langt fra teorien om omsettbare kvoter og til
kvotehandel i praksis. Min konklusjon blir derfor i likhet med Hahn og
Hester:
Analysen av de forskjellige markedsorienterte programmene viser at
programmene virker på en måte som er i tråd med økonomisk teori. Ikke
desto mindre, de faktorer som avgjør hvordan de virker faller stort sett
utenfor rammene av tradisjonell økonomisk analyse. De økonomiske,
politiske, institusjonelle faktorene som er blitt identifisert her har alle en
avgjørende innflytelse på både strukturen og funksjonsmåten til markedene. Om effektive virkemidler, hvis effekt en med stor sikkerhet kan
forutse, skal bli utformet og valgt i framtida, må det utvikles en mer
omfattende teori om virkemiddelvalg som inkorporerer disse faktorene. 11
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Etter min mening er det innenfor «alternativ økonomisk teori» • både
institusjonell og mer marxistisk inspirert økonomisk teori - at disse politiske
og instusjonelle faktorene er trukket med i analysen. Den nyklassiske teorien
kjennetegnes nettopp ved at slike faktorer blir skrelt bort av de standard
forutsetningene som kjennetegner nyklassiske modeller.

INTERNASJONALE AVTALER
Det er tre fundamentale forhold som er viktig å ha klart for seg når en
diskuterer mulighetene for en internasjonal C02-avtale.
1) Drastiske reduksjoner er nødvendige.
FNs klimapanel (IPCC) viser til at det vil være behov for kraftige reduksjoner
i de globale utslippene av klimagasser for å unngå skadelige klimaendringer.
En stabilisering i den atmosfæriske konsentrasjonen på nåværende nivå for å
redusere klimaendringene mest mulig, ville i prinsippet kreve en reduksjon i
de globale utslippene av C02 og andre gasser med lang levetid på mer enn
60%. Stabilisering av C02-utlippene på dagens nivå, vil være et første skritt
på vei mot en vesentlig reduksjon i de globale utslippene. 19
2) Nord-Sør konflikten
Forholdet mellom utviklede og utviklingsland er fundamentalt. De industrialiserte landene står for 75 prosent av utslippene og har 25 prosent av verdens
befolkning. Blant de industrialiserte landene er USA et utslippenes imperium
med ca. 5,1 tonn utslipp av fossilt karbon per innbygger. Til sammenlikning
har Norge 2,2, praktisk talt det samme som gjennomsnittet i EF og Japan.
Sovjetunionen har ca. 3,3 tonn per innbygger. Av utviklingslandene har Kina
0,5, de latinamerikanske 0,55, de afrikanske 0,3 og de sørøstasiatiske ligger
på bunn med 0,2 tonn pr. innbygger. Dette er de løpende utslipp. Ser en på
de akkumulerte mengdene f.eks. de siste 100 år, er forholdet mellom I-land
og U-land enda skjevere. Tendensen er at de løpende utslipp per innbygger
stagnerer i I-landene, mens de naturlig nok vil øke i U-landene etter hvert som
innbyggerne i disse landene legger seg til våre konsumvaner.
3) «Føre var»-prinsippet
Man kan ikke være sikker på at drivhuseffekten vil ha katastrofale økologiske
virkninger før det er for sent Det finnes heller ikke noe som tyder på at
vitenskapen vil være i stand til å forutse de økologiske virkningene i
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overskuelig framtid, dvs. ti, tjue år framover i tida For det første fordi
forsking om mange grunnleggende mekanismer som havstrømmer, skysystemer, havets biologi bare er i startgropa. For det andre fordi det er et
komplekst dynamisk samspill mellom alle disse elementene, hvor små
forskjeller i enkelte parametre kan gi radikalt forskjellige utviklingsbaner.

To typer avtaler: Omsettbare kvoter og C02-avgilt
En kan enten velge en avtale med omsettbare kvoter eller en avtale med en
avgift på kull, olje og gass. De to ordningene har de samme egenskapene rent
teoretisk. Omsettbare kvoter og avgifter skiller seg fra hverandre i nyklassisk
økonomi ved at i kvotetillfellet bestemmer myndighetene mengden av utslipp
og overlater til markedet å finne fram til prisen. I avgiftstilfellet bestemmer
myndighetene prisen og lar markedet finne fram til mengden utslipp. Med
kvoter kan en altså direkte bestemme utslippsmengden, mens en kan ha
problemer med å finne den størrelse på avgiften som gir den ønskede
reduksjon i C02-utslippene. På den andre siden vil en eventuell overtredeles
være «gratis» i et kvotesystem, mens ethvert C02 utslipp koster noe når en
har en avgift I praksis blir det viktigst om det er lettest å hindre overtredelse
av kvotene eller lettest å håndheve innkreving av avgiftene. Mye tyder på at
en avgift på fossilt brensel er det enkleste systemet Men egentlig er det ikke
noe viktig spørsmål hvorvidt en går inn for omsettbare kvoter eller avgifter,
det er hvilken fordelingspolitikk en knytter til hhv. kvoter eller avgifter, som
er det sentrale spørsmålet Hvordan kvotene skal fordeles? Etter hvor mye et
land slipper ut i dag, etter BNP, eller skal alle menneskene på jorden ha en
lik kvote? Hvordan skal avgiftsinntektene fordeles? Skal en ta fra de rike og
gi til de fattige?

«Rimelig krav til en avtale.•.»
Hva har så våre nyklassikere20 å si til denne fordelingsproblematikken? Hoel
skriver:

Kan en si noe om hvilke refusjonsparametre som virker «rettferdige» eller
«rimelige»? Som ved alle fordelingsproblemer finnes det ikke noe allment
akseptert prinsipp som kan brukes til å bestemme hvordan nettogevinsten
fra C02-avtaler skal fordeles mellom de deltagende land. Et rimelig krav
er imidlertid at alle deltagende land skal komme bedre ut med et system
med C02-avgift enn de ville gjort uten en avtale. ... Et land som ikke har
noe å tape på at en avtale bryter sammen, har åpenbart ikke noe incentiv
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til å delta i avtalen, og vil derfor velge å være gratispassasjer. ...
Minimumsbeløpet et land må få overført for å være bedre stilt ved et
system med C02-avgift enn ved et system uten noen form for avtaler er
høyere (i) jo slØrre kostnader et land har ved å redusere sine C02-utslipp,
og (ii) jo mindre de negative konsekvensene er for landet av de klimaforandringene økt atmosfærisk konsentrasjon av C02 skaper. (Hoels uthv.)
Men finnes det noen land som ikke vil tape på at en avtale bryter sammen?
Hvis vi stoler på naturvitenskapen, er det helt klart at de globale klimatiske
konsekvensene kan blir store og i all hovedsak negative for alle.
Spørsmålet om noen i det hele tatt slipper unna, skal jeg la ligge og i
stedet skal vi se litt nøyere på hvordan dette «rimelige kravet» slår ut for dem
som kanskje vil bli rammet hardest, nemlig øyer og kystland Hoel nevner
Maldivene og Danmark, man kunne føye til Bangladesh, som båder er fattig
og folkerikt. Er det virkelig rimelig at Bangladesh eller Danmark skal få
mindre refusjon igjen bare fordi de kanskje blir rammet hardest og derfor er
mer interessert i en avtale? De blir jo rammet av noe de rike industrilandene
- ikke minst USA - har forårsaket? Skal Bangladesh få mindre refusjon fordi
det etter vestlige økonomers oppfatning er mindre kostbart å redusere
utslippene i Bangladesh fordi landet ikke har rukket å innføre bilismen?
Nå tØr ikke Hoel helt gå til det skritt å påstå at noen land kommer bedre
ut, han skriver:
På den annen side kan en argumentere for at i hvertfall betydelige deler
av for eksempel Sovjetunionen vil tjene på et varmere klima. Siden de
regionale effektene er ekstremt usikre, blir forsøk på å gjette seg til
konsekvensene for forskjellige land svært spekulative.
Igjen kan man spørre om hvorvidt det er rimelig at folk i Moskva som
kanskje får ødelagt avling og skiføre, skal betale for at det kanskje blir mulig
å dyrke bananer i Sibir. Og hva gjør man hvis de som nå bor i Sibir ikke vil
dyrke bananer, men holde på sitt tradisjonelle levesett? Poenget er at når som Hoel også medgir - de regionale økologiske konsekvensene er «ekstremt
usikre», finnes det overhodet ikke noen rimelighet i at Bangladesh eller
Danmark skal få mindre refusjon enn USA.
Den politiske funskjonen til dette «rimelige kravet» blir enda klarere hvis
vi ser på hvilke land som ville få mer igjen i refusjon enn de betaler i avgift
hvis en skal følge Hoels «rimelige» prinsipp? I følge Hoel vil «Denne
gruppen av land være karakterisert ved høye kostnader ved å redusere C02utslipp, og/eller beskjedne bekymringer angående mulige klimaendringer.» Det
er klart at f. eks. USA med sine kulifyrte elektrisistetsverk, med sin totale
bilisme21 , og sin manglende bekymring22 for klimakatastrofer ligger an til
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å motta stØtte fra Bangladesh i tråd med dette «rimelige» prinsippet.

Refusjonsparametrene i praksis
Det er klart den nyklassiske teoriens påbud om at den enkelte aktørs
subjektive holdning, dvs. bekymring for klimaproblemene eller mangel på
sådan, ikke kan danne grunnlag for en avtale. Hoel skriver:
I praksis må refusjonsparametrene for de fleste land bestemmes ut fra
reJativt enkle prinsipper som gir lite rom for innvendinger fra de enkelte
land..Det mest opplagte og enkle prinsippet vil kanskje være å tilbakebetale en andel av avgiftsinntektene i samsvar med hvert enkelt lands
bruttonasjonalprodukt (i det året det avgiftsbelegges eller i et gitt basisår),
og resten i samsvar med hvert lands befolkning.
Mange vil hevde at refusjoner i tråd med BNP verken er noe opplagt eller
enkelt prinsipp. I og med at vi i denne sammenheng har med land med vidt
forskjellig økonomisk struktur, land på helt ulike utviklingstrinn er BNP et
problematisk mål. BNP summerer i markedstransaksjoner. I utviklingsland
hvor en god del av produksjonen foregår utenfor pengeøkonomien kan BNP
bli overvurdert, men det blir som regel undervurdert I tillegg kommer
problemene med valutakurser/kjøpekraft 23 Saken er at utslipp per innbygger
og utslipp per enhet av BNP er inverse. USA slipper ut sju ganger så mye
som Kina per innbygger og Kina sju ganger mer enn USA i forhold til
BNP.24 Konsenvensen av det er sjølsagt som Hoel skriver:
«For U-land er det åpenbart bedre hvis avgiftsreduksjonene blir gjort på
grunnJag av befolkning i stedet for på grunnJag av brutto nasjonalprodukt.
... Dagens C02-utslipp per capita varierer mye mellom land - fra for
eksempel 1 millon tonn for Afrika til 20 millioner tonn for USA ...
Refusjoner proporsjonale med hvert enkelt lands befolkning impliserer
derfor store inntektsoverføringer fra de industrialiserte land til utviklingslandene.»
På den andre siden fører refusjoner proporsjonalt med BNP at «de fleste land
vil betale eller motta re1ativt små nettobeløp til eller fra det internasjonale
organ som er ansvarlig for C02-avgiften». Hvilket prinsipp skal da være
avgjørende for å lage den rette blandingen av BNP-refusjon og per capita
refusjon? Hoel svarer:
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Mens u-landene helt sikkert vil tjene på en slik [per capita] avgiftsordning, vil flere industrialiserte land sannsynligvis bli verre stilt under en
slik ordning enn uten et internasjonalt C02 samarbeid. Det følger av
diskusjonen ovenfor at slØrstedelen av avgiftsrefusjonene bør tilbakeføres
proporsjonalt til hvert enkelt lands BNP.
Vi ser at et det «rimelige kravet til en avtale» i virkeligheten ikke er annet
enn et av spillteoriens fundamentale teoremer: man skal bare inngå en avtale
hvis det er gunstigere enn en situasjon uten en avtale. Dette er i de aller fleste
tilfeller ikke noe annet enn en annen måte å si at «makt er rett>>. Noe som
igjen viser at den tilsynelatende verdifrie spillteorien har en sterk tendens til
å forsvare status quo, til å skygge for politiske strategier som går ut på å
forandre forutsetningene for selve spillet gjennom opinionspåvirkning,
frigjøringskamper og andre urimelige tiltak. I dette konkrete tilfellet leder det
altså til at alle rettroende økonomer i rimelighetens navn tnå kjempe for at
USA, med sine 20 millioner tonn ikke må bli «verre stilt». Vi får trØste oss
med at Afrika heller ikke blir det, og glemme slaveriets, kolonialismens og
imperialismens blodige historie. Vi må bare glemme spørsmålet om det er
noen sammenheng mellom vår velstand og Afrikas fattigdom, vi - de rike må ikke bli «verre stilt» for da vil vi ikke inngå noen avtale!

Klimagruppen og fordelingsproblemet
Det er klart at KG må holde seg til mer politisk akseptable prinsipper enn
spillteoriens. Derfor skriver Klimagruppen (KG) innledingsvis i kapitlet
«Internasjonale forhold og arbeidet med en global klimaavtale»:
Det er industrilandene som har vært og fortsatt er ansvarlige for den
overveiende del av klimagassutslippene, og som må påta seg de første og
slØrste forpliktelsene. Det er avgjørende for utviklingslandene at de
fortsatt en tid framover kan ha økende energiforbruk og en viss vekst i
utslipp av klimagasser. Men med en sterkt økende befolkning og
produksjon er det nødvendig at også utviklingslandene så raskt som mulig
tar sin del av ansvaret i et forpliktende internasjonalt klimasamarbeid. 25
Men utover å slå fast dette, så sier KG - i motsetning til Hoel - ingen ting
om hvilket prinsipp en skal følge for å fordele byrden. Dette til tross for at
KG innser at det er en klar sammenheng mellom fordelingsproblemet og
hvorvidt man får en avtale:
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Forholdet mellom utviklingsland og industriland vil bli en sentral del av
klimaforhandlingene. I prinsippet er det mulig å skille fordelingshensyn
og effektivitetshensyn ved utforming og implementering av en klimaavtale.... I praksis vil imidlertid fordelings- og effektivitetsspørsmål ofte bli
sett i sammenheng, og i mange tilfeller vil fordelingskonflikten dominere.26
Det som kjennetegner KG er sjølsagt at den sier både ja og nei. Den snakker
mye om tilleggsoverføringer utover vanlig utviklingshjelp samtidig som KG
nevner nødvendigheten av kostnadseffektivitet et par tre ganger på hver side.
Alle momenter er nevnt - ingen ting substansielt er sagt Men retningen er
ganske klar:
Utviklingen av en internasjonal klimaavtale vil trolig bli en langvarig,
kontinuerlig prosess. Målsettinger og mekanismer i avtalen vil måtte
utvikles og justeres over tid. Etter hvert som målsettingene blir mer
ambisiøse og avtalekonseptet utvikles, vil økonomiske forhold spille en
stadig større rolle og betydningen av kostnadseffektive løsninger vil øke.
I tillegg kommer den vekt KG legger på at mye kan skje «på vanlige
komersielle betingelser» og at «hovedarenaen for overføring av teknologi vil
være de kommersielle markedene». Det spørs om ikke KG er inne på noe når
den skriver at «Mange land, spesielt utviklingsland, synes å være usikre på
fordelingsvirkningene av denne typen avtaler.» og at:
Det oppfattes som et problem på utviklingslandshold, at mens effektive
tiltak mot klimaendring krever tiltak i alle land, er det en ubalanse i
mulighetene ulike land har til å påvirke andre lands opptreden. Industrilandene har gjennom økonomisk og politisk styrke betydelige muligheter
til å påvirke utviklingslandenes opptreden. Utviklingslandene derimot, har
få midler til å påvirke industrilandene utover å påpeke rimeligheten av at
industrilandene går foran for å gjennomføre tiltak, og de alvorlige
skadevirkningene som vil ramme alle dersom utviklingslandene ikke får
mulighet til å gjøre sine vekstmønstre bærekraftige.
En konsekvens av de rike landenes markedsmakt er at f. eks en veldig
generøs tildeling av kvoter til den tredje verden ikke trenger å være uttrykk
for slØtte til de fattige land, men like gjerne kan skje ut i fra visshet om at
gjeldsatte og korrupte regimer i verdens fattige land, ikke har noe annet
«valg» enn å selge dem fort og billig. Dermed kan de rike landene fortsette
med sine utslipp med god samvittighet samtidig som de korrupte regimene
uten skrupler vil overskride sine kvoter. Noe som tvinger FN/USA til å straffe
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noen av disse bandittene med litt kirurgisk bombing.

Hvilket refusjonsprinsipp bør en velge?
Etter min mening er det like «Opplagt og enkelt» å ta utgangspunkt i at et
stabilt klima på jorda er et felles gode og at menneskeheten må leve på en
måte som ikke truer denne stabiliteten. De - hvis levemåte utgjør den største
trusselen mot klimatisk stabilitet, er forpliktet til å endre denne levemåten.
Konkret betyr det at de rike landene må føle et moralsk imperativ til å ha en
levemåte som alle kan ha. Det er klart at den kinesiske gjennomsnittsfamilien
ikke kan ha 2,7 biler. Det å utvikle en teknologi og samfunnsmessig
infrastruktur som gir individet et rikt liv både materielt og åndelig er mulig
i snever teknisk forstand. Det krever en reduksjon av sløsingen med energi.
Man må dreie forskningen vekk fra militære og over til økologiske problemer.
I tråd med dette vil refusjon i tråd med C01-utslipp per innbygger være det
eneste «rettferdige» prinsipp.27 I dagens verden er det det beste prinsippet og
«det gir lite rom for innvendinger fra de enkelte land» for å sitere Hoel.
Det er ikke en lur utfonning av et avgift- eller et kvotesystem som er
avgjørende for i hvilken grad de rike landene yter sitt. Det avgjørende er de
politisk og økonomiske styrkeforholdene. Derfor er det helt avgjørende å få
istand et internasjonalt rød-grønt samarbeid mellom fag-, kvinne- og
miljøbevegelse.

FRA TEORI TIL POLITIKK

Skal vi bare gjennomføre lønnsomme

til~k

mot drivhuseffekten?

For en del økonomer er ikke den genuine usikkerheten angående virkningene
av global oppvarming noen problem. Golombek skriver:
Kostnadene ved reduserte utslipp kan også ta fonn av økte tidskostnader,
at f. eks. nivået på og sammensetningen av samferdselstjenestene endres.
Overgang fra f. eks. fly til tog vil ofte representere et tidstap for den
enkelte. Men slike velferdstap må veies opp mot den tilhørende klimagevinsten: En bør bare gjennomføre tiltak der verdien av den oppnMde
klimaeffekten overstiger tiltakets samlede kostnader. 111 (Min uthv.)
Noe hint om hvordan verdien av den oppnådde klimaeffekten skal måles gir
Golombek oss ikke. KG har litt mer sans for dette problemet:
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Mål og virkemiddelbruk i en global klimapolitikk bør fastlegges gjennom
en samlet avveining av skadene ved klimaendringer, kostnadene ved
utslippsreduksjoner og kostnadene ved tilpasning til klimaendringer. En
slik avveining vil i prinsippet kunne gi svar på hvilke målsettinger og
hvilken virkemiddelbruk som er miljømessig og samfunnsøkonomisk
fornuftig. I praksis vil det være komplisert l verdsette de faktorer som
inngår i en slik økonomisk avveining. Det gjelder spesielt den samfunnsøkonomiske verdien av de miljømessige forbedringer som kan oppnls.29
«Komplisert» er ikke å ta for hardt i. Alle vet hvor stort rom det er for skjønn
i vanlige miljøsaker. Det er vanskelig nok å veie N<rdmarkas verdi som
friluftsområde mot verdien av de boligtomtene Nordmarka rommer. Når det
gjelder klimaendringer er skalaen en helt annen. Ingen har oversikt over de
fysiske konsekvensene av drastiske klimaendringer, for ikke å snakke om de
sosio-økonomiske konsekvensene. Det er heller ikke sannsynlig at vitenskapen
vil kunne si noe om dette før det er for seint30
Det å hevde at en slik verdsetting «i prinsippet» er mulig er like nyttig
som å påstå at <<jeg er i prinsippet allvitende». Påstanden om at «alt kan
uttrykkes i kroner og øre» har en ideologisk og ikke en praktisk funksjon for
nyklassikerne og KG. Det er viktig for dem å gjøre den nyklassiske
økonomiske teorien til et overordnet filosofisk system. Ut i fra det kan de
uttale seg om hvilke handlinger som er rasjonelle, dvs. riktige. Hvis
nyklassikerne på den andre siden var villige til å se på økonomiske teorier
som underordnet andre tanke- og verdisystemer, hvis de var villige til å si at
de store og viktige avgjørelsene ikke kan tas ut fra økonomisk teori, da ville
de rette søkelyset mot hvilket verdisystem som lå til grunn for de økonomiske
beslutningene. Men det ville sjølsagt også rette søkelyset mot den enkelte
økonoms verdivalg, og det ser det ikke ut til at økonomene er interessert i. De
hevder dogmatisk at en på bakgrunn av markedspriser og de hypotetiske
markedspriser som økonomene beregner på f.eks. ren luft, kan fatte de
beslutningene som maksimerer samfunnets velferd.

Tiltak i Norge - bare kostnader og ingen gevinst?
Det er også verdt å merke seg hvor lett økonomene har for legge vekt på at
miljøgodene har en pris, men samtidig glemme denne prisen når det passer
dem. Som vi så ovenfor, advarer de fleste økonomer sterkt mot ensidige
norske tiltak- store kostnader og liten global miljøeffekt, men de overser lett
de lokale miljøgevinstene. Når de lokale miljøgevinstene blir nevnt, såblir de
ofte ikke mer enn nevnt heller. Den utredningskapasisteten som brukes på å
finne de «harde» kostnadene står ikke i noe som helst forhold til hva som
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brukes på å finne verdien av de «myke» miljøforbringene.
De harde kosbladene for Norge av enten ensidige norske tiltak eller en
internasjonal avtale om reduksjon av C02-utslipp er forsøkt beregnet ved å
bruke Statistisk Sentralbyrås store makromodeller. Det foreligger flere
rapporter fra dette arbeidet 31 Hovedinntrykket er at verken en ensidig norsk
reduksjon eller reduksjoner som følge av en internasjonal avtale vil ha
dramatiske konsekvenser for norsk økonomi. 32 Glomsrød mf. (1990) er de
eneste som både beregner nedgangen i BNP og «miljøgevinstene» samtidig.
Beregningene viser at av en beregnet reduksjon i BNP i år 2010 på 2.7
prosent i faste 1986 priser blir omtrent 2/3 oppveid av miljøgevinster!
Goloombek nevner ikke Glomsrøds rapport. Det gjør heller ikke KG. Men
Klimagruppen - imotsebling til Golombek- nevner miljøgevinstene, og henter
et tall på 4 milliarder fra KLØKT-rapporten. Et tall som vel ikke sier de fleste
så mye. Derimot er ikke utsagn av typen «I 2000 vil nedgangen i konsum som
følger av C02-skatten mer enn oppveies av gevinsten ved lavere utslipp og
mindre trafikk» som en finner i KLØKT-rapporten kommet med i KGs
rapport av en eller annen grunn.
Det er klart at disse beregningen er usikre, men aldri kommer denne
usikkerheten miljøet til gode, dvs. at man satser på at de lokale miljøgevinstene er så store at de dekker kosbladene. Dette er ikke noe underordnet punkt
fordi et viktig argument for drastiske - nasjonalt som internasjonalt - i lys av
vår usikre viten om virkningene på klimaet - nettopp er disse lokale, men
meget merkbare forbedringene, dvs. mindre surt regn, mindre trafikkproblemer
osv.
Som nevnt ovenfor er slike forsøk på å la økonomene sette prislapp på
naturen feil måte å angripe problemet på. Det er bare gjennom det politiske
systemet en kan avgjøre hva som skal bygges ut og hva som skal vernes. Det
finnes ingen priser på de dyreartene som utryddes. Stilt overfor trusselen om
en klimakatastrofe er det klart at menneskeheten er nødt til å slå inn på en
bærekraftig utvikling. Først når den grunnleggende beslublingen er tatt, kan
en begynne å diskutere hva som er den beste veien fram. Det er ikke
økonomenes pseudo-priser som kommer til å danne grunnlagt for den
beslublingen.

Norsk klimapolitikk: «vi må kjøpe oss fri!»
Dette er blitt ledetråden for offisiell norsk klimapolitikk. «Vi kan kjøpe oss
fri» var overskriften til et intervju i Økonomisk Rapport med statssektretær
Jens Stoltenberg.
står diskret mellom linjene i Ted Hanischs «Policy
Note» fra Senteret for Klima- og Energiforskning på Blindern.33 Golombek
fonnulerer problemet og løsningen slik:

Det
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For Norge, som har helt vannkraftbasert produksjon av elektrisistet, er det
viktig at avtalene ikke utformes som prosentvise reduksjoner av et
historisk gitt utslippsnivå. Ved kvoter kan Norge kjøpe seg ut av en
energiklemme.:u
Nå er det norske establishments srørste hodepine ikke hvordan en skal få i
stand reduksjoner av norske C02-utslipp, men hvordan en skal klare å holde
Gro Harlem Brundtlands løfte om å stabilisere utslippene. En viktig trussel
mot denne stabiliseringsmålsettingen er vår avhengighet av oljevirksomheten.
Virksomheten på norsk sektor står for ca. 16 % av utslippene i dag, og hvis
utbyggingen av nye oljefelt fortsetter like uhemmet som til nå, vil utslippene
fra oljesektoren øke kraftig i åra framover. Putt et gasskraftverk på toppen av
det - og det klart at noe må gjøres. Hvis en ikke får gjort noe med oljesektoren betyr det at en eventuell stabilisering må tas innenfor transport og
produksjon. De politiske konsekvensene av å ta fra gjennomsnittsmennesket
retten til fri og billig bilkjøring er det mange som frykter.De politiske
konsekvensene av å redusere oljeinntektene bør heller ikke undervurderes.
Hanisch og regjeringens forslag til løsning i korthet ut på at en skal
opprette en byttesentral (Clearing-House). Her kan Norge med sitt C02
«overskudd» finansiere f. eks. ombygging av kullkraftverk til gasskraftverk
i Polen. Reduksjonene i de polske utlippene blir kreditert Norge. At
etterspørselen etter norsk gass samtidig stiger er heller ikke så dumt.
Hanisch argumenterer med at fordelene ved en slik byttesentral «grunnleggende er de samme som de man oppnår ved et system med omsettbare
kvoter». Han betegner det som et spill hvor begge parter vinner, «a win-win
game». Et spill hvor «det tradisjonelle forholdet mellom 'givere og mottakere'
vil bli erstattet av et likeverdig forhold bygget på felles interesser mellom
likeverdige parter». Det gjeldstyngede Polen og Norge med sin oljeformue
stiller selvsagt helt likt
Hanisch opplyser om at Norge har srøttet USA forslag om en altomfattende avtale, det såkalte «comprehensive approach». Dette forslaget om en
altomfattende avtale går ut på at en ikke bare skal se på C02 , men skal ta
med alle kilder til drivhusgasser. C02 fra forbrenning av fossile brensler,
metan fra husdyrhold og risdyrking, KFK fra kjøleskap, N02 fra jordbruket
osv. Likeledes skal en regne med alt som absorberer drivhusgasser, dvs. økning/reduksjon av skog som absorberer C02• Dette høres selvsagt helt fornuftig
ut, men en skal ikke lese mye om internasjonale klimaavtaler før en ser hvem
som srøtter ideen om en altomfattende avtale og hvem som mener en må
konsentrere seg om C02• Alle vet at omfanget av f.eks. metanutslipp fra
risdyrking er vanskelig å fastslå, det er stor usikkerhet om hvor mye
avskoging bidrar med osv. Hvis en vil at forhandlingene skal kjøre seg fast
er «the comprehensive approach» ypperlig egnet til det Det er klart at i fysisk
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forstand er en viss mengde metan fra risdyrking like farlig som en viss
mengde C02 fra bilkjøring. Men kan de sidestilles det fra et politisk
synspunkt? Hanisch og den norske regjering mener åpenbart det. Økonomene
er selvfølgelig på plass og pelcer - helt abstrakt - på substitusjonseffekter.
Men som en kritiker syrlig bemerktet økonomens påstand er at hvis man ikke
får kjøre store amerikanere så slår en seg på risdyrking i sleden. Dette ·
«comprehensive approach» åpner sjølsagt også for at vi kjøper oss fri med litt
regnskog. Det er et kynisk spill med den tabloidiserte opinionen - for
regnskogen kan bare binde C02 helt midlertidig. Når skogen dør en naturlig
død blir karbondioksyden frigjort. Det er og blir C02 fra fossile brensler som
er problemet.
Med Hanisch' «Policy Note» som er regjeringens politikk i akademisk
språkdrakt, plasserer Norge seg trygt i skyggen av USA. Opp mot dette må
miljø-, kvinne- og fagbevegelsen fore"De seg og kreve at de rike landene
reduserer sitt energiforbruk og bruker sine ressurser til å utvikle en infrastruktur som bygger på økologisk forsvarlige energiproduksjon. Denne teknologien
må komme de fattige landene til gode gjennom en ny økonomisk verdensorden. En slik ny infrastruktur kan ikke utvikles uten helt andre maktstrukturer
i verden. Ingen vet før klimakatastrofen er her hvor mye det egentlig gjaldt.

Noter
1) I det følgende skal jeg snalc:lc:e om økonomene som om det var en homogen
gruppe. Dette er selvfølgelig ilclc:e riktig. Det finnes selvsagt kjettere både innenfor
og i utkanten av den nyldassiske leiren. Noen av dem, deriblant vår egen
Nobelprisvinner Trygve Haavelmo, er med i en _antologi utgitt av UNESCO:
Environmentally sustainable economic development: Building on Brundtland,
UNESCO, Paris 1991. Her finnes mange nyttige henvisninger til den uortodokse
litteraturen.
2) Dette er ilclc:e noe spesielt norsk fenomen. I sin rapport om USAs drivhuspolitilclc:
skriver Steinar Andresen blant annet om om forholdet mellom naturvitere,
økonomer og administrasjon: «I den grad administrasjonen har hørt på råd fra
naturvitenskapen. så ser det ut til at man har sett bort fra de mange, men hørt på
de få. Det later forøvrig til at en annen profesjon har hatt større innflytelse på
den amerikanske politilclc:en, nemlig økonomene. Deres «edruelige» beregninger
har nok hatt stØrre gjennomslag enn vitenskapsmenn som mener at C02 utslipp
bør reduseres med 60 %» Steinar Andresen: USAs drivhuspolitikk: Bakstreversk
eller realistisK!, ECON og Fritjov Nansens Institutt, rapport 18, 1990, s. 15).
3) Se Rolf Golombek: Internasjonale avtaler om rewerte u.tslipp av karbondioksyd,
Senter for anvendt forskning, rapport 25, 1990.
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4) En interessant undersøkelse av dette spørsmålet fumes i Hanley mf.: «Research
policy review 33. Why is more notice not taken of economists prescriptions for
the control of pollution?», Environment and Planning, Arg. 22, 1990, s. 14211439.

5) En av den nyklasssiske teoriens fedre Walras løste dette problemet på en måte
som er typisk for nyklassikeme. Han forutsatte at en auksjonarius ropte ut priser
hvorpA tilbydere og etterspørrere ropte ut hvor mye de ville kjøpe/selge. PA denne
mlten fant man fram til det kvantum og den pris som tilfredstilte begge parter.
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men det finnes ingen almen akseptert mAte A utføre slike korreksjoner pA.
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30) Se f. eks David Pearce: Climate Change: EvallUlling the Socio-Economic /mpact,
OECD, 1991, og Vaclav Smil: «Planetary Warming: Realities and Responsibilities», Populalion and Development Review, Nr. 1 1990 for en nærmere drøfting
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