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I den här artikeln delar jag en ny insikt rörande bieffekterna av att använda 
koldioxidskatter för att lösa globala problem. Framför allt visar jag att kol
dioxidskatter har en egen negativ externalitet och att ett land som inför en 
koldioxidskatt åsamkar resten av världen en kostnad. Om denna kostnad är 
stor är prissättningen av utsläpp genom marknader för utsläppsrätter ett bättre 
sätt att ta itu med klimatproblem.

Att ta itu med problemet med klimatförändringar är en brådskande politisk 
utmaning på internationell nivå. Utmaningens själva beskaffenhet kräver 
insikter från både samhällsvetenskaperna (t ex nationalekonomi, statsve
tenskap och juridik) och naturvetenskapen. Ett århundrade av national
ekonomisk forskning sedan Pigou (1920) tyder på att det bästa sättet att ta 
itu med ett utsläppsproblem är att sätta ett pris på det. Nationalekonomer 
rekommenderar primärt två sätt att prissätta utsläpp: handel med utsläpps
rätter eller en koldioxidskatt. Med en koldioxidskatt fastställer beslutsfat
taren koldioxidpriset. Men vilket av dessa är det bästa sättet att prissätta 
utsläpp? Och är en skatt verkligen bättre än handel med utsläppsrätter?

Weitzman (1974) följer Pigous, Dales och Montgomerys fotspår och 
lägger den intellektuella grunden för att analysera alternativa sätt att pris
sätta utsläpp under ofullständig information. En bra politik minskar utsläp
pen genom att ta i beaktande såväl nyttan som kostnaden av en minskning. 
Weitzman visar att en koldioxidskatt är mindre effektiv än handel med 
utsläppsrätter när lutningen på marginalkostnadsfunktionen för minskade 
utsläpp är liten i förhållande till lutningen på marginalnyttefunktionen för 
minskningen. Omvänt är handel med utsläppsrätter mindre effektiv när 
lutningen på marginalnyttefunktionen för minskningen är liten relativt 
lutningen på marginalkostnadsfunktionen för minskningen.

Medan den underliggande logiken för denna regel är relativt kompli
cerad och kräver stöd av modellen i nästa avsnitt, är mekanismen lättare 
att förstå om man ser på valet av ett policyinstrument som en implemen
tering av en given minskning. Under osäkerhet är misstag oundvikliga. En 
beslutsfattare väljer det instrument som är minst utsatt för snedvridning. 
Specifikt så kan ett litet fel, när man fastställer koldioxidpriset genom att 
använda en koldioxidskatt, leda till en liten snedvridning i minskningen när 
marginalkostnadskurvan är relativt brantare och en större snedvridning 
när marginalkostnadskurvan är flackare. I figuren nedan, anta att det kor
rekta koldioxidpriset är p och, av något skäl (dvs fel och påtryckningar från  
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särintressen), fastställer beslutsfattaren koldioxidpriset genom att sät
ta en koldioxidskatt  . Om marginalkostnadskurvan är brantare så är 
den socialt optimala minskningen    . När marginalkostnaden istället 
är flackare är den socialt optimala minskningen     . Skatten innebär en 
minskning uppgående till             när marginalkostnaden är brantare och

     när marginalkostnaden är flackare. Sålunda är avvikelsen i minsk
ningen av en given skatt    från den socialt optimala minskningen relativt 
större om marginalkostnaden är flackare.

När det gäller klimatförändringarna så tillfrågades medlemmar av den 
nationalekonomiska expertpanelen vid Chicago Booth School of Business 
huruvida de håller med om att koldioxidskatter utgör ett bättre sätt att 
implementera klimatpolitik än handel med utsläppsrätter. Ungefär 80 pro
cent av de konfidensviktade rösterna höll med om påståendet och röstade 
för en koldioxidskatt, medan övriga svaranden var osäkra.1 Notera att frå
gan till medlemmarna i den nationalekonomiska expertpanelen inte tillåter 
att hänsyn tas till nationsgränser. När de svarar på frågan är det oklart om 
experterna har USA eller hela världen i åtanke. I själva verket har den poten
tiella ineffektiviteten till följd av att länder inte väljer politiska instrument 
gemensamt varit frånvarande i litteraturen.

Frånvaron är häpnadsväckande eftersom det huvudsakliga ekonomiska 
problemet är att utsläpp är en global offentlig vara (public good). Att tillhan
dahållandet av en global offentlig vara (dvs att dämpa klimatförändringen) 
kräver samarbete mellan ett antal beslutsfattare är en naturlig följd av den 
internationella lagen om nationell suveränitet som innefattas i traktatet 
från 1648 i samband med Westfaliska freden och Wienkonventionen om 
traktaträtt 1969 (Nordhaus 2015, s 1340). Till följd av detta är det nödvän
digt att undersöka välfärdsimplikationerna av nationell suveränitet när 
man väljer ett prissättningsinstrument för utsläpp. Denna artikel samman
fattar modellen och argumenten i Mideksa (2020).

1  http://www.igmchicago.org/surveys/climatechangepolicies.

Figur 1
Samhällsekonomiska 

förluster från fel  
prissättning

Källa: Egen illustration.
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1. En enkel modell
För att motivera följderna av nationell suveränitet, beakta en enkel modell 
bestående av två suveräna länder, N och S. Varje land erhåller en nytta 
                          av den totala minskningen                     , där       och     är de na  
tionella minskningarna av N och S. Kostnaderna för minskningen för före
tag verksamma i varje land ges av:                            , där chocken    dras  
oberoende2 från                   för varje land med sannolikheten                                            . 
Till exempel, när chocken är en oväntad recession eller teknisk upptäckt av 
billigare utsläppsminskningsmöjligheter, antar chocken ett negativt värde. 
Chocken antar ett positivt värde, exempelvis när det sker en oväntad upp
gång i den ekonomiska aktiviteten som påkallar en ökad användning av fos
sil energi.

Tidpunkten för spelet ges i den följande figuren. Det vill säga, de politiskt 
ansvariga väljer den typ av politiska instrument (dvs handel med utsläpps
rätter eller koldioxidskatt) och intensiteten (dvs mängden av en utsläpps
rätt eller storlek på en skatt) av ett politiskt instrument innan     realiseras. 
Emellertid så väljer företag minskningen efter att ha observerat θ och står 
inför ett politiskt instrument som politikerna binder sig till innan    reali
seras. Att politikerna väljer politik under ofullständig information medan 
företag väljer minskningen med bättre information än politikerna är avgö
rande för det som följer.

Som illustration, låt parametrarna anta värdena b = 1, och c=1,2 så att 
lutningen på marginalkostnadsfunktionen [c] är 20 procent högre än lut
ningen på marginalnyttefunktionen [b]. Dessutom, fastställ a= 8/3.

I denna modell är den maximala förväntade sociala välfärden (dvs 
BN+BS−CN−CS ) av att införa koldioxidskatter 55/18. Är det möjligt att 
erhålla högre social välfärd genom att anta planer för handel med utsläpps
rätter? Svaret är ja. I själva verket, när man löser den delspelsperfekta jäm
vikten märker man att den sociala välfärden av jämviktskvoter som inte är 
valda i samverkan är (65/64)*(55/18), vilket är mer än den maximala sociala 
välfärden av att införa koldioxidskatter. I det här exemplet är den välfärd 
som länderna erhåller när de väljer koldioxidskatter i samverkan strikt

2  Om länder står inför likadana chocker, blir argumenten för handel med utsläppsrätter star
kare.

Figur 2
Turordning i spelet

Källa: Egen illustration.
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lägre än den välfärd som länderna erhåller när de fastställer utsläppsrätter 
utan att samverka.

2. Den grundläggande insikten och dess 
implikationer
Huvudsyftet med denna artikel är att presentera den generella insikten att 
införandet av en koldioxidskatt för att hantera en externalitet, i ett sammanhang 
med många beslutsfattare med ofullständig information, genererar sin egen negativa 
externalitet. Jag hänvisar till den ineffektivitet som uppstår från den nega
tiva externaliteten av en koldioxidskatt som PvQineffektivitet.3

Det enklaste sättet att illustrera PvQineffektivitetens ursprung är 
genom att generalisera Weitzmans modell till ett spel kring politikens upp
lägg som involverar flera länder. Genom att se till att länderna väljer en 
politik som är begränsad till deras egna jurisdiktion så fångar modellen den 
nationella suveränitetens roll. Sålunda drar ett land nytta av den globala 
tillgången på en offentlig vara och ådrar sig en privat kostnad av att bidra 
till densamma. När man fastställer politik så kan inte ett lands beslutsfat
tare förutse de tekniska möjligheter eller utmaningar som företagen kom
mer att möta när de anpassar sin verksamhet till reglerna. Analysen av ett 
sådant politiskt spel i Mideksa (2020) formaliserar förekomsten av en ny 
källa till politisk ineffektivitet – en riskexternalitet som uppstår till följd 
av att ett land väljer ett politiskt instrument som ålägger andra länder en 
negativ externalitet.

Det första att notera är skillnaden mellan en skatt och utsläppshandel. 
Om man har en skatt så vet man med säkerhet kostnaden för företagen. 
Den blir helt enkelt skattens storlek. Men, det man inte vet säkert är hur 
mycket utsläppsminskningar det kommer generera. Sålunda är klimatkost
naden osäker. Med ett system bestående av ett utsläppstak och handel med 
utsläppsrätter så är osäkerheten den motsatta. Taket gör att man vet precis 
hur mycket utsläpp det blir. Men man vet inte säkert kostnaden för före
tagen eftersom den bestäms av hur lätt eller svårt det är för företagen att 
undvika att släppa ut.

För att förstå de ekonomiska incitamenten bakom ineffektiviteten, anta 
att ett land föredrar en koldioxidskatt. Ett land föredrar att införa en koldi
oxidskatt för att låta företag som verkar inom dess jurisdiktion dra nytta av 
flexibiliteten att reagera på chocker och leverera en högre minskningsnivå 
när de står inför en låg minskningskostnad, eller en lägre minskningsnivå 
när de står inför en hög minskningskostnad. Denna flexibilitet inför emel
lertid en osäkerhet i landets minskningsnivå. Denna osäkerhet drabbar även 
andra länder – en riskexternalitet länderna emellan. När ett land väljer pris
instrument så beaktar det enbart den egna nyttan av kostnadsminskningar 
och bortser från den externalitet som det ålägger andra länder. Ett lands 

3  PvQ syftar till valet mellan att fastställa koldioxidpriset P med en skatt gentemot att fast
ställa minskningskvantiteten Q för att göra det möjligt för marknaden att upptäcka det följd
riktiga koldioxidpriset. 
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riskexternalitet ökar med det antal länder som exponeras för den och när 
den globala riskpremien är för hög, blir införandet av handel med utsläpps
rätter, även utan global samverkan, mer effektivt än att införa en globalt 
optimal koldioxidskatt.

Om kostnadschocken är global (t ex den stora recessionen 2008), bör 
liknande länder anta olika politiska instrument och de tenderar att göra det. 
Det vill säga, identiska länder väljer differentierade politiska instrument i 
jämvikt. Och, för samverkan är det optimalt för identiska länder att införa 
differentierade politiska instrument. Detta resultat står i kontrast till det 
symmetriska valet av politiska instrument under oberoende chocker, där 
identiska länder inför identiska politiska instrument. Med en global chock 
blir ett lands optimala politiska instrument strikt strategiskt och beror på de 
politiska instrument som införs av andra länder. Det vill säga, beroende på 
det politiska instrument som andra länder inför, så kan ett lands optimala 
val vara en koldioxidskatt eller handel med utsläppsrätter. Med oberoende 
chocker är ett lands optimala politiska instrument strategiskt oberoende av 
de politiska instrumenten i andra länder. Utöver att förklara varför iden
tiska länder kan komma att välja olika politik, ger en global kostnadschock 
en effektivitetsbaserad förklaring till varför en union av suveräna stater ofta 
väljer handel med utsläppsrätter i stället för en koldioxidskatt.

Vidare, när man undersöker PvQineffektiviteten i olika sammanhang 
fås nya falsifierbara prediktioner, där vissa överensstämmer med flera empi
riska observationer som har varit svåra att göra förenliga med den allmänna 
politiska föreskriften från nationalekonomiska expertpanelen vid Chicago 
Booth School of Business. Om exempelvis en överstatlig union såsom EU 
interagerar med oberoende länder när det gäller att välja politik, inter
naliserar det enbart externalitetsrisken med en koldioxidskatt inom dess 
medlemsstater. Sålunda kvarstår externaliteten eftersom länder utanför 
unionen misslyckas med att internalisera den externalitet som åläggs med
lemmar i unionen, och vice versa. I sin tur tyder detta resultat, allt annat 
lika, på att en union av länder mer sannolikt kommer att införa handel med 
utsläppsrätter snarare än en koldioxidskatt. Denna prediktion överens
stämmer med observationen att handel med utsläppsrätter ofta väljs i en 
federation som USA för att reglera svaveldioxid och i en union som EU för 
att reglera koldioxid (Schmalensee och Stavins 2013, 2017), medan en skatt 
ofta väljs i individuella länder (World Bank och Ecofys 2018).4 På liknande 
sätt, när kostnadschocken är global (dvs den stora recessionen 2008), tende
rar länder att välja asymmetriska politiska instrument, allt annat lika.

3. Avslutande kommentar
I sin Nobelföreläsning frågar Nordhaus (2019, s 2006) ”why have global 
policies on climate change been so ineffective compared to many other 

4  Dessa länder innefattar Danmark, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge och Sverige. 
Även om Norge inte är medlem i EU så har det anslutit sig till EUreglerna.



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

58 torben mideksa

national policies?”. För att svara på denna fråga, har analysen här fokuserat 
på ett ramverk där länder väljer både typen av och intensiteten i en politik i 
en strategisk miljö samtidigt som man står inför teknisk osäkerhet. Länders 
val av politiska instrument kan gynna en koldioxidskatt, vilket i sin tur kan 
ge upphov till PvQineffektiviteten.

Det är mycket viktigt att notera att ineffektiviteten inte uppstår genom 
de praktiska begränsningarna när det gäller att införa en skatt. En begräns
ning när det gäller att införa en koldioxidskatt uppstår när länder med en 
svag skattepolitik misslyckas med att påtvinga en skatt och undvika skat
tesmitning (Acemoglu 2005; Besley and Persson 2009, 2011). Även när 
länder har en solid skattekapacitet är det ofta politiskt svårt att införa en 
skatt och justera den uppåt över tiden (Slemrod och Bakija 2017). I län
der där det är lättare att införa skatter finner politiker, som är utsatta för 
påtryckningar från särintressen, det enkelt att tillåta undantag och kryphål, 
som t o m underminerar skatten genom subventioner av kompletterande 
insatsvaror (Edblad och Mideksa 2021). Riskexternaliteten är emellertid ett 
underliggande problem vad gäller koldioxidskatternas suboptimalitet. För 
en mer komplett behandling av andra frågor utöver effektivitet, se Sterner 
och Coria (2012) och Stavins (2020).

PvQineffektiviteten har en tydlig implikation för klimatpolitiken. 
Internationella klimatförhandlingar, särskilt Kyotoprotokollet som är en 
överenskommelse om kvantiteter i stället för priser, överensstämmer med 
utfallet i den analys som rapporterats här. Emellertid så har klimatförhand
lingarna fokuserat på att ta itu med ineffektivitetsintensiteten genom att 
uppmuntra länder att uppfylla utsläppsmål utan att specificera hur utsläp
pen ska minskas. Detta är viktigt. Vidare innebär den riskexternalitet som 
diskuterats i denna artikel att klimatförhandlingar inte ska bortse från valet 
av ett klimatpolitiskt instrument.
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