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Internasjonal kvotehandel med klimagasser (ikke CDM)

• Kvotehandel mellom land kan gjøre det mulig å oppn̊a større

utslippskutt til lavere kostnader

⇒ Mer ambisiøse avtaler

• Dagens avtaledesign kan snu om p̊a bildet:

• København-avtalen (2009)

• Paris-avtalen (2015)

• Utslippsmålene fastsettes av det enkelte land
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Scandinavian Journal of Economics (2011, med Odd Godal)

Landene kombinerer kvotehandel med avgift eller subsidier p̊a fossil

energi

⇒ Utslippene i det enkelte land blir nøyaktig s̊a store som de ville blitt

uten noen avtale eller internasjonal kvotehandel

⇒ Det er likevel kvotehandel, der de landene som har størst

klimaskader kjøper kvoter fra land med mindre klimaskader
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Hvorfor kan internasjonal kvotehandel gi økte utslipp?

• Nasjoners vilje til av å bidra til å løse klimaproblemet variert sterkt

• Gjennom kvotehandel f̊ar ambisiøse land mulighet for å

”gjennomføre” rimelige tiltak i uengasjerte land, der det hittil har

skjedd lite

• Gjennom kvotehandel f̊ar likegyldige land tilgang til ambisiøse lands

kvotemarked

⇒ Kan tjene p̊a å selge kvoter til dette markedet

5



Oppsummering

6



Oppsummering

• Kvotehandel kan bidra til at man f̊ar større utslippsreduksjoner til

lavere kostnader, og dermed øke villigheten til å bidra
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svekke nye målsettinger i Paris-avtalen
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