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SAMENVATTING 

Samenvatting 

Het "Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC) heeft vastgesteld dat een 
stijgende concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer de opwarming veroorzaakt. Dit 
impliceert volgens het IPCC dat menselijk handelen - het verbranden van fossiele energie 
- medeverantwoordelijk is voor klimaatverandering. Het Kyoto Protocol is een eerste stap 
in een lange-termijn strategie gericht op het beperken van klimaatverandering. Dit boek 
onderzoekt de economische gevolgen van klimaatbeleid zowel op de middellange als de 
lange termijn met behulp van WorldScan, een algemeen-evenwichtsmodel voor 
meerdere regio's en sectoren. 

Het boek omvat drie delen. Het eerste deel beschrijft de gereedschappen die nodig zijn 
voor de analyses in de andere hoofdstukken. Het draait om WorldScan en de IPCC-
toekomstbeelden voor mondiale en regiospecifieke emissies van broeikasgassen. In het 
tweede deel worden WorldScan en de IPCC-scenario's gebruikt om de gevolgen van het 
Kyoto Protocol in kaart te brengen. De gevolgen van klimaatbeleid hangen af van een 
aantal factoren: economische groei, energietechnologie, energiebelastingen, 
coalitiegrootte, de keuze van de beleidsinstrumenten, de openheid van economieën. In 
het laatste deel borduurt dit boek voort op analyses die betrekking hebben op de lange 
termijn. Enerzijds wordt gekeken naar de relatie tussen klimaatbeleid en economische 
groeivertragingen door veranderingen in de uitgaven aan Onderzoek en Ontwikkeling 
(R&D). Anderzijds worden gevolgen voor de zeer lange termijn voor verschillende 
economieën beschreven als er stringenter klimaatbeleid van de grond komt. 

Voorafgaand aan deel 1 van dit boek wordt gestart met het inleidende hoofdstuk 1. Dit 
hoofdstuk presenteert een literatuuroverzicht van de economische aspecten van 
klimaatbeleid. Het hoofdstuk probeert een onderbouwing te geven voor de memode die 
gebruikt is in de rest van het boek. Het hoofdstuk behandelt de modelbenadering, en 
bespreekt de voor - en nadelen ervan. In dit boek draait alles om de evenwichtsanalyse 
van de klimaatproblematiek voor verschillende regio's en goederenmarkten. Wat wordt 
hiermee bedoeld? In deze benadering worden de vraag -en aanbodkant van markt via de 
evenwichtsprijs op elkaar afgestemd. Klimaatbeleid zal energiebesparingen en kosten 
uiüokken via opgelegde beperkingen aan de vraagkant van energie. De prijs van energie 
zal stijgen. De energieprijsstijging heeft ook een doorwerking op de rest van de economie, 
en mogelijk zelfs op het buitenland. Immers, sectoren en landen zijn afhankelijk van 
elkaar via handel en intersectorale relaties. Beleid zal leiden tot kostprijsstijgingen van 
energie-intensieve producten, die weer doorberekend worden naar de consumenten. 
Landen zullen de opgelegde beperkingen voelen in kostprijsveranderingen. Dit kan door 
handel leiden tot een concurrentienadeel en kan verplaatsing uitlokken van energie-
intensieve activiteiten naar het buitenland. Arbeid en kapitaal zullen zich herschikken 
over sectoren. Al deze aanpassingen gaan gepaard met kosten. Hoofdstuk 1 geeft een 
overzicht van de economische mechanismen die relevant zijn voor het klimaatdebat en 
eindigt met een overzicht van de te behandelen onderwerpen van het boek. 
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Deel 1: De gereedschappen 

Het eerste deel beschrijft de gereedschappen die gebruikt worden voor de analyses in 
het proefschrift. Hoofdstuk 2 begint met een beschrijving van het WorldScan model. 
WorldScan is een recursief dynamisch model gestoeld op de algemeen neo-klassieke 
evenwichtstheorie. Het model beschrijft de totale wereldeconomie voor 12 regio's en 11 
sectoren, waaronder 6 energiesectoren. Het aantal energiemarkten in WorldScan is 
voldoende om de ontwikkeling van het broeikasgas CO-, op een betrouwbare wijze te 
simuleren. Het karakter van en het aantal niet-energie sectoren is zodanig dat er ook 
uitspraken gedaan kunnen worden over de (middel)lange termijngevolgen van 
klimaatbeleid. De regio-indeling is zodanig dat de (middel)lange termijndynamiek in 
handel, consumptie en productie als gevolg van klimaatbeleid in kaart gebracht kan 
worden. 

De macro-economische kosten van klimaatbeleid in WorldScan zijn verbonden 
met een beperking van de energievraag als gevolg van een opgelegde 
energieprijsstijging. De stijging van de energieprijs (na belastingen) leidt via een daling 
van de vraag tot een daling van de internationale energieprijs (voor belastingen). Dit 
leidt tot een concurrentievoordeel voor landen die geen klimaatbeleid voeren. Ook heeft 
de energieprijsstijging een doorwerking op de rest van de economie. Aanpassingen van 
productieprocessen door energiebesparingen gaan gepaard met kosten. Mogelijk is ook 
dat een verslechterde concurrentiepositie leidt tot verplaatsing van energie-intensieve 
activiteiten naar het buitenland. Dit kan gepaard gaan met sectorwijzigingen van de 
economie via de herschikking van arbeid en kapitaal naar andere sectoren. Dit alles leidt 
tot een verlaging van de economische groei in de landen die klimaatbeleid voeren. 
Verder zullen de energie-exporteurs die geen beleid voeren, lijden onder een daling van 
hun energie-exporten. De energie-importeurs, die geen beleid voeren, zullen echter het 
concurrentievoordeel kunnen uitbuiten door bedrijvigheid aan te trekken. 

De kosten van klimaatbeleid zijn afhankelijk van de geprojecteerde economische groei. 
Hoe hoger de groei, hoe kostbaarder het is om een gegeven emissiedoelstelling te halen. 
De toekomstige economische groei is onzeker, zowel voor de middellange en zeker voor 
de lange termijn. Hoofdstuk 3 beschrijft een aantal mogelijke scenario's voor 
economische groei die zijn ontwikkeld door het IPCC. De beschrijving daarvan is het slot 
van het gedeelte over de gereedschappen. De scenario's zijn op te vatten als piketpaaltjes 
die de ruimte van de toekomst opspannen. De kwalitatieve verhaallijnen en 
kwantitatieve onderbouwingen van het IPCC zijn nogal grofmazig maar wel 
werelddekkend. Hoofdstuk 3 schetst de door IPCC gebruikte methode om tot hun 
scenario's te komen. De simulaties van WorldScan bieden meer detail (regio's en 
sectoren) dan het IPCC heeft gerapporteerd. Het hoofdstuk beschrijft de 
veronderstellingen om de kwalitatieve verhaallijnen op een consistente manier te 
vertalen naar exogene variabelen en parameters. Vervolgens worden de belangrijkste 
modelresultaten beschreven aan de hand van de Kaya-identiteit. Deze identiteit 
beschrijft emissies als het product van populatie, GDP per hoofd van de bevolking en de 
energie -en koolstof-intensiteit. Verder is het van belang te weten dat is verondersteld 
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dat in geen van de scenario's - net zoals in de verhaallijnen van het IPCC -
klimaatbeleid wordt gevoerd. De kwantitatieve invulling van de klimaatbeleidsarme 
IPCC-scenario's in WorldScan zijn een startpunt voor verdere analyses in de rest van 
het proefschrift. 

Deel 2: Het Kyoto Protocol 

Het tweede deel (bestaande uit hoofdstuk 4 en 5) brengt de numerieke gevolgen in kaart 
van het Kyoto Protocol. De uitvoering van dit Protocol vermindert de uitstoot van 
broeikasgasemissies in een groot deel van de geïndustrialiseerde landen. Naast de 
vermindering van emissies heeft klimaatbeleid directe en indirecte economische 
effecten. De directe effecten zijn de kosten die gepaard gaan met substitutie: door de 
inzet van schonere maar dure brandstoffen, zoals gas en groene energie, door 
energiebesparing ten faveure van andere productiefactoren en door een 
structuurverschuiving van energie-intensieve sectoren naar dienstensectoren. Het 
Protocol geeft landen overigens de keuze om hun binnenlandse verplichtingen te 
verlichten door de emissiereducties in het buitenland te financieren. Dit is het principe 
van de handel in emissierechten, ofwel emissiehandel. De aankoop (verkoop) van 
emissierechten zijn voor een land kosten (opbrengsten). 

Ook leidt klimaatbeleid tot indirecte effecten zoals weglekeffecten, 
veranderingen in de ruilvoet en rentebetalingen. Weglekeffecten van het beleid treden op 
als emissies stijgen in die landen die geen beleid zullen gaan voeren. In de landen waar 
wel beleid wordt gevoerd, zal door klimaatbeleid de kostprijs van energie-intensieve 
producten relatief stijgen. Dit concurrentienadeel leidt tot verplaatsing van energie-
intensieve activiteiten naar landen die geen beleid hoeven te voeren. De handel in 
energie-intensieve goederen leidt dus tot lekkage van het beleid naar die landen, en die 
zien hun emissies dan stijgen. Door het klimaatbeleid zal de vraag naar energie 
afnemen, en daardoor zal de internationale energieprijs (voor belastingen) dalen. Dit 
leidt tot een versterking van het concurrentienadeel, en de initiële effecten van beleid 
lekken weg via de handel in energie. Ruilvoeteffecten treden op wanneer de belasting op 
energie wordt doorberekend aan de niet-energie producten, wat de exportprijs ten 
opzichte van de importprijs kan veranderen. Rentebetalingen zullen veranderen wanneer 
klimaatbeleid de vraag naar investeringen en de rente zal doen verlagen. Dit heeft tot 
gevolg dat landen met een netto schuld minder rente hoeven te betalen, en de andere 
landen minder rente ontvangen. 

De berekeningen met WorldScan laten zien dat de kosten van het klimaatbeleid in 2010 
voor de Europese Unie kunnen oplopen tot 0,3 procent van het nationaal inkomen, 
vergeleken met een scenario waarin geen klimaatbeleid wordt gevoerd. Deze 
berekeningen gaan uit van emissiehandel zonder opgelegde beperkingen. Wanneer er 
zoveel beperkingen op emissiehandel worden opgelegd, zodat er helemaal geen 
emissiehandel zou plaatsvinden en ieder land de emissiereducties slechts binnen de 
eigen grenzen zou realiseren, dan kunnen de kosten verdubbelen. Hoe minder 
beperkingen opgelegd worden aan emissiehandel, des te efficiënter het beleid. 
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Toen de Verenigde Staten nog een volwaardige rol hadden in het proces naar ratificatie 
van het Kyoto Protocol, waren zij - gedreven door efficiëntie - de pleitbezorgers van 
onbeperkte emissiehandel. De Europese Unie wilde echter beperkingen opleggen. De 
reden die de Europese Unie aandroeg was dat de Russen zoveel emissierechten hebben 
gekregen dat hun doelstelling niet bindend zou zijn. Maximaal gebruik van 
emissiehandel zou dan mogelijk tot een uitverkoop van Russische emissierechten leiden 
zonder dat gezamenlijke emissies van alle landen daadwerkelijk omlaag hoeven. 
Daarmee zou het milieu niet gediend zijn. Maar er was ook simpelweg politieke 
weerstand tegen het ongelimiteerd kunnen afkopen in het buitenland van een 
aangegane verplichting. Ook beargumenteren de tegenstanders van ongelimiteerde 
emissiehandel, dat het de innovatie van besparingstechnologieën zou beperken, en zo 
de mogelijkheid zou ontnemen tot kostenverlaging van klimaatbeleid op de lange 
termijn. 

Naast emissiehandel is het Clean Development Mechanism (CDM) geïntroduceerd in het 
Kyoto Protocol om (nog) meer flexibiliteit in te bouwen en de efficiëntie te verhogen. Het 
verschil tussen CDM en emissiehandel is dat in het geval van CDM landen 
emissiereducties mogen kopen in landen die géén emissieplafonds kennen. Zo zijn in het 
arme Zuiden relatief goedkope reductiemogelijkheden. CDM kent een aantal 
problemen, waardoor het instrument maar beperkt ingezet zal worden. Deze zijn 
bekend uit de literatuur (definitie van 'business-as-usual' emissies en strategisch gedrag), 
maar hoofdstuk 4 laat ook zien dat de weglekeffecten van CDM heel sterk kunnen 
oplopen door productie-uitbreidingen die niet belast zijn met klimaatbeleid. Er zijn drie 
redenen. Ten eerste zullen de productiekosten in het gastland (de landen die 
emissierechten verkopen) sterk dalen. Ten tweede zullen projecten tegen marginale 
kosten verkocht worden aan donorlanden (de landen die emissies opkopen). De 
gemiddelde kosten van emissiereducties in het gastland liggen lager dan de prijs die zij 
ervoor krijgen. Dit lokt extra productie uit. Ten derde, door het bestaan van lokale 
energiemarkten - kolen zijn inelastisch - zal via een sterke energieprijsdaling in het 
gastland, het weglekeffect versterkt worden. Concluderend, de lagere energie-intensiteit 
kan hand in hand gaan met een hogere vraag naar energie, en ondermijnt daarmee de 
potentiële effectiviteit van het instrument. Of de lage effectiviteit van het instrument 
leidt tot een gering gebruik van CDM (vrijwillige beperking) of dat de argumenten tegen 
het gebruik van emissiehandel tot opgelegde beperkingen aan het gebruik van CDM zal 
de toekomst nog moeten uitwijzen. 

Rusland is een dominante aanbieder van emissierechten, en door zich te gedragen als 
monopolisten kan dit land ook op een vrijwillige manier beperkingen opleggen aan 
emissiehandel. Het Kyoto Protocol staat toe dat landen emissierechten niet gebruiken 
tijdens de Ie budgetperiode (2008-2012) maar doorschuiven naar de 2e budgetperiode 
(2013-2017). Dit heet "banking". Zij kunnen dus voor de le budgetperiode het aanbod 
van emissierechten bepalen, een prijs zetten en de opbrengsten uit emissiehandel 
maximeren. Berekeningen - tegen de achtergrond van hoge economische groei en een 
relatief grote waag naar fossiele energie - laten zien dat de emissieprijs zou dalen van 47 
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naar 24 1997 USS / tC, wanneer de Russen geen gebruik van hun marktmacht zouden 
maken. Dit zal ook de kosten voor de Europese Unie substantieel verlagen, omdat er dan 
meer emissierechten op de markt komen1 . 

Emissiehandel en CDM zijn instrumenten die bedacht zijn om de flexibiliteit en daarmee 
de effectiviteit van het Kyoto Protocol te kunnen vergroten. In het geval van CDM wordt 
daar sterk aan getwijfeld. Mogelijk dat de aarzelingen leiden tot opgelegde of vrijwillige 
beperkingen van het gebruik van CDM. Mogelijk dat er beperkingen worden opgelegd 
aan het gebruik van emissiehandel. Of de opgelegde beperkingen op emissiehandel 
bindend zijn voor de aanbieders of voor de vragers op de markt bepaalt de verdeling van 
de lasten. Bij importrestricties daalt de vraag op de markt voor emissierechten en de prijs 
van die rechten. Importerende landen moeten meer in eigen huis opknappen tegen een 
hogere prijs maar daar staan lagere uitgaven aan emissierechten tegenover. Sommige 
landen, die eerst niet gerestricteerd waren, kunnen dan - bij een lagere prijs van 
emissierechten - gaan importeren en goedkoper uitkomen. Als er beperkingen opgelegd 
worden aan de verkoop van rechten, verschuift de verdeling van de lasten van de 
verkopende naar de kopende partij. Het aanbod wordt beperkt en de prijs van 
verhandelbare rechten stijgt. Importeurs zijn slechter af. Exporteurs kunnen minder 
verkopen, maar tegen een hogere prijs. Voor hen zijn de effecten dus niet eenduidig. 

De opheffing van de opgelegde beperkingen aan emissiehandel verlaagt de emissieprijs 
en verhoogt de efficiëntie van het beleid, terwijl het concurrentieverschillen verkleint en 
het weglekeffect vermindert, en dus gunstig is voor het milieu. Dit betekent dat er geen 
uitruil is: emissiehandel is goed, maar soms is er wel een uitruil tussen efficiëntie en 
lekkage. Enerzijds kunnen opgelegde beperkingen aan emissiehandel kunnen de 
klimaateffectiviteit vergroten, omdat bijvoorbeeld Rusland minder overtollige 
emissierechten kan verkopen. Anderzijds ondergraaft een groter weglekeffect de 
effectiviteit van die opgelegde beperkingen. De berekende weglekeffecten liggen tussen 
de 5 en 15 procent (toename van emissies in landen zonder beleid als percentage van de 
afname van emissies in landen met beleid). Het weglekeffect loopt via twee kanalen: de 
handel in niet-energie goederen (handelskanaal) en de handel in energie (het 
energiekanaal). De bijdrage van de verschillende kanalen is gekwantificeerd. De bijdrage 
aan het weglekeffect door het handelskanaal is over het algemeen groter dan door het 
energiekanaal. Het weglekeffect zal groter uitvallen wanneer de marktmacht van 
producenten die geen beleid hoeven te voeren groter is. Dit komt omdat het dan 
gemakkelijker is het marktaandeel te vergroten bij een toenemend concurrentieverschil. 
Bij hogere economische groei in het Zuiden ziet men dus om die reden ook het 
weglekeffect groeien. Als de toekomst minder globalisering brengt en de voorkeur van 
consumenten voor variëteiten voornamelijk in het voordeel uitvalt van producten die 
binnenlands worden geproduceerd, dan zal het handelskanaal veel kleiner worden en 
het weglekeffect lager uitvallen. 

Sterker nog. tegen de achtergrond van lagere economische groeiscenario's bestaat het gevaar, wanneer 
de Russen geen marktmacht zouden uitoefen, zal het aanbod van emissierechten de vraag zou overtreffen, 
en emissiehandel mislukken. 
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Als de VS toch nog besluit het Kyoto Protocol te ratificeren, dan treden er drie 
effecten op. Ten eerste, het weglekeffect zal dalen, omdat de marktmacht van de landen 
die geen beleid hoeven te voeren aanzienlijk zal afnemen. Bijna 80 procent van de 
mondiale energie-intensieve productie valt onder de paraplu van het klimaatbeleid. Het 
absorptievermogen van landen om het vergrootte concurrentiegat op te vullen neemt 
daardoor af. Ten tweede, zal het weglekeffect groter worden, omdat de emissieprijs 
aanzienlijk zal gaan stijgen. Daardoor stijgen de kosten van de productie van energie-
intensieve goederen. Dit zal de concurrentiepositie doen verslechteren van de 
producenten die gebukt gaan onder het klimaatbeleid. Dit versterkt het weglekeffect via 
het handelskanaal. Ten derde, het weglekeffect zal stijgen, omdat de mondiale 
energievraag zal afnemen, doordat de VS haar C02 emissies omlaag brengt. Hierdoor 
neemt ook het weglekeffect via het energiekanaal toe. Concluderend, er zal een daling 
van het weglekeffect optreden door een daling van de marktmacht van de producenten 
die geen beleid hoeven te voeren verlaagt het weglekeffect. Anderzijds stijgt het 
weglekeffect door een hogere emissieprijs en de daling van de internationale 
energieprijs. Het eerste domineert het laatste, het totale weglekeffect zal lager uitvallen. 

Van belang voor het weglekeffect is ook hoe het beleid wordt vormgegeven. In 
Nederland maar ook in andere landen wordt vaak naar voren gebracht dat de energie-
intensieve producenten ook diegenen zijn die blootstaan aan internationale 
concurrentie. Dit zou ervoor kunnen pleiten om die groep van producenten te ontzien. 
Aan de ene kant zal het weglekeffect groter worden door de hogere emissieprijs voor 
energie-extensieve sectoren. Aan de andere kant is de internationale handel in die 
sectoren vaak beperkt, zodat de effecten van beleid moeilijk kunnen weglekken. Per 
saldo is er een daling te zien in het weglekeffect. 

Een ander onderwerp betreft de uitruil zien tussen de efficiëntie van het beleid en de 
inkomensongelijkheid tussen Noord en Zuid. Als Noord klimaatbeleid voert, kan het 
Zuid door verplaatsing van energie-intensieve activiteiten van Noord naar Zuid 
profiteren. Echter, hoe efficiënter het beleid in Noord, hoe minder Zuid zal kunnen 
profiteren. De inkomensongelijkheid zal daarom toenemen. Mogelijke verliezen in het 
Zuiden en/of voor energie-exporteurs kunnen door de uitgifte van emissierechten 
gecompenseerd worden. Maar dit geldt alleen voor het geval waarin het Zuiden dan ook 
participeert in emissiehandel. Hoofdstuk 5 illustreert dit argument voor Rusland. 
Concluderend, een stijging van de efficiëntie van het beleid kan bewerkstelligd worden 
door de deelname van het Zuiden aan emissiehandel, en een daling van de 
inkomensongelijkheid kan geraliseerd worden door de emissierechten zodanig te 
verdelen dat de rijke landen weinig en de arme landen relatief veel emissierechten 
krijgen. De toetreding door landen van het arme Zuiden heeft het bijkomende voordeel 
dat het de monopolistische prijsvorming door de Russen beperkt. Efficiëntie en het 
streven naar inkomensongelijkheid kunnen hand in hand gaan. 

246 



SAM KN VATTING 

Deel 3: Technologie en stabilisatiescenario's 

Het laatste deel bekijkt klimaatbeleid met een langere tijdshorizon dan (de eerste 
budgetperiode van) het Kyoto Protocol. Hoofdstuk 6 onderzoekt klimaatbeleid met 
additionele veronderstellingen in WorldScan over de gedeeltelijk endogeen 
gemaakte technologie via uitgaven aan Onderzoek en Ontwikkeling (Research en 
Development ofwel R&D). En het zevende en laatste hoofdstuk richt zich op de zeer 
lange termijngevolgen (tot 2100) voor de economieën wanneer overgegaan wordt op 
stabilisatie van broeikasgassen in de atmosfeer om klimaatverandering te voorkomen. 

Hoofdstuk 6 veronderstelt dat R&D uitgaven van een specifieke sector groeien met 
dezelfde snelheid als de productie. Dit leidt ertoe dat kennis wordt opgebouwd. De 
accumulatie van kennis gaat gepaard met technologische vooruitgang in de sector 
waar deze is opgebouwd, maar ook andere sectoren en regio's profiteren van die 
accumulatie. De diffusie van kennis spreidt zich als het ware uit over de hele 
economie en naar het buitenland. Uit de schattingen naar de relatie tussen enerzijds 
de (geaccumuleerde) uitgaven aan R&D en anderzijds technologische groei, blijkt dat 
de indirecte binnenlandse diffusie van kennis belangrijker is dan het directe effect 
voor de eigen sector. De internationale diffusie blijkt ook klein te zijn. Dit is wel 
afhankelijk van de modelspecificatie van sectoren en regio's. Als er gekozen zou 
worden voor een modelspecificatie met meer landen en kleinere sectoren, dan zal het 
belang van internationale spillovers ten koste van sectorale spillovers toenemen. 

De energie-intensieve sectoren hebben een hoge R&D-intensiteit (uitgaven als ratio 
van productie). Dus als op sectoraal niveau de uitgaven aan R&D lineair afhankelijk 
zijn van productie, dan zal klimaatbeleid een remmende werking hebben op de 
kennisopbouw in energie-intensieve sectoren en op en kennisdiffusie hiervan. Dit 
drukt de technologische vooruitgang. Echter, door het klimaatbeleid zullen energie-
extensieve sectoren groeien. Kapitaalgoederen zijn energie-extensief maar R&D-
intensief. Daarom zou de vertraging van kennisopbouw in de energie-intensieve 
sector mogelijk gecompenseerd kunnen worden door versnelling van kennisopbouw 
van de kapitaalgoederensector. De berekeningen met WorldScan laten zien dat dit 
niet het geval is en dat op het macroniveau de kosten van hoofdstuk 5 met ongeveer 
10 procent vergroot worden. Er is wel variatie over regio's en tijd. De regionale 
verschillen treden op omdat de R&D-intensiteit verschilt per regio. De tijd speelt een 
rol, omdat kennis accumuleert en steeds verder achterblijft door de toenemende 
intensiteit van de beleidsschok (immers, het verschil tussen emissies zonder en met 
beleid neemt toe). 

Als emissiehandel wordt gebruikt om emissies te reduceren, dan zullen de 
energiebesparingen vooral plaatsvinden in die regio's die energie-inefficiënte 
technologieën hebben (Rusland en de andere landen van het voormalige Oostblok), en 
dit zijn tevens de landen die weinig R&D hebben. Dit betekent dat emissiehandel de 
extra kosten van lagere R&D-uitgaven beperkt. Het efficiëntieargument in hoofdstuk 4 
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en 5 voor emissiehandel (hoe minder beperkingen hoe efficiënter het klimaatbeleid) 
wordt versterkt door de analyses in dit hoofdstuk. 

Hoofdstuk 7 laat tenslotte zien wat de economische gevolgen zijn als de 
wereldgemeenschap serieus(er) werk gaat maken van klimaatbeleid en ervoor kiest 
om emissies zodanig terug te brengen dat uiteindelijk de concentraties van 
broeikasgassen in de atmosfeer stabiel worden. Het model is geschikt gemaakt om te 
simuleren tot het jaar 2100. Er is gekeken naar twee strategieën voor een tweetal uit 
de literatuur bekende stabilisatiedoelen (450 en 550 ppmv C02). De ene strategie is 
een stevige daling van de emissies in de komende twintig jaar, gevolgd door een op de 
langere termijn wat kleinere daling. De andere strategie is er een waarbij de emissies 
op de korte termijn niet of nauwelijks omlaag gaan, maar op de lange termijn wel 
sneller omlaag moeten. Dit is bekeken voor alle IPCC scenario's zoals beschreven in 
hoofdstuk 3. Er wordt vanuit gegaan dat klimaatbeleid alleen mogelijk is wanneer er 
gebruik gemaakt wordt van emissiehandel. De beschikbare emissierechten wordt per 
hoofd van de bevolking toegekend. 

Belangrijkste conclusie van hoofdstuk 7 van deel 3 is dat voor stabilisatie van 
broeikasgassen het arme Zuiden nodig is om klimaatbeleid uit te voeren. Het rijke 
Noorden kan het simpelweg in fysieke termen niet alleen af. Het is aannemelijk dat de 
groep landen, die het Kyoto Protocol zullen uitvoeren, geleidelijk wordt uitgebreid 
met andere landen, d.w.z. de Verenigde Staten, Australië, en de "rijke" landen van het 
Zuiden. Het gevolg is dat voordat deze landen toetreden er dus goedkope 
mogelijkheden gemist worden om emissies te reduceren, met als gevolg dat er altijd 
een daling zal optreden van de emissieprijs als er nieuwe landen bijkomen. Dit is 
inefficiënt. De reden is dat de investeringsbeslissingen van bedrijven het beste gedijen 
in een stabiele markt. Dit is niet het geval. De producenten - behorende tot de groep 
landen die al klimaatbeleid voeren - zullen worden geconfronteerd worden met 
dalende kostprijsfactoren op het moment dat andere landen toetreden. Dit argument 
is sterker in het eerstgenoemde scenario, waarin het grootste deel van de beperking 
van de mondiale emissies op de korte termijn gerealiseerd wordt. In dat geval zal het 
verloop van de emissieprijs meer fluctuaties laten zien en dus minder stabiel zijn. Een 
instabiele markt leidt er ook toe dat de winnaars van de ene configuratie de verliezers 
zijn van de andere. De winnaars van het Kyoto Protocol - de landen van het 
voormalige Oostblok en Sovjet Unie - zullen de verliezers worden wanneer de 
Chinezen toetreden tot de landen die tot dan toe aan emissiehandel doen. Het lijkt al 
met al efficiënter de mondiale emissies te beperken wanneer alle mogelijke toetreders 
al tot de groep van emissiereducerende landen behoren of in ieder geval de coalitie 
meer grote vervuilers te laten omvatten dan nu het geval is met het Kyoto Protocol. 
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