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uppläggningSyfte och

specifika miljö-antalhurutredning analyseraärSyftet med denna ettatt
ipåverka huvuddragenkanhandlingsprogram väntaspolitiska mål och

Specielltdecennierna. ärutveckling deekonomiska närmasteSveriges
långsiktigaimålkontlikter denbelysakvantitativaiavsikten termeratt

samtidigt realisera demöjligheternasärskiltpolitiken,ekonomiska att
bruttonationalproduktens BNPtillmål knutnamiljöpolitiska målen och

helhetspers-Genomgående anläggsnäringslivets struktur.tillväxt och ett
såväl produk-ekonomiska utvecklingen, dvs. analysenpektiv denpå avser

olika sektorerfördelning mellaninriktning ochtionens somresursemas
tidenTidsperspektivetproduktionsfaktorer. ärochpriserna produkterpå

sekelskiftet.eftervid och
Sveriges riksdagipå beslutmiljöpolitiska målen grundasaktuellaDe

restriktioner på utsläppenFöljande listasammanfattas i överoch kan av
teknologi:ellerutnyttjandet vissFöroreningar eller påvissa resursav en

frånskall skyddasNorrlandsälvamaexploateradefyra vat-De ännu-
tenkraftutbyggnad.

före 2010 ochkärnkraft skall avvecklaselproduktion baserad påAll-
1990-talet.mitteninledas underavvecklingen skall av

°/02 1980med 65 mellansvaveloxider SOX skall begränsasUtsläppen av-
1995.och

50 °/0 mellanmedskall begränsaskväveoxider NOXUtsläppen av-
1980-19863 och 1995. Författaren professorär

gälldeöverstiga nivåinte denkoldioxid C02 skall i nationalekonomi vidUtsläppen somav- iHandelshögskolan1988. CivilekonomStockholm.uppfylls slaghar tvåtill dessa målstrategi ledermiljöpolitiskEn attsom Annika har tagitPersson
framolika slag och bearbetat delartillgången påförsta påverkasdetkonsekvenser. För avav empiriskadet underla-avluft vattendrag,föroreningar i ocholikahaltermiljökvalitet, dvs. av utredningtill dennagetfauna Dockflora och ärinverkan påmänniskors hälsa, etc.påverkan på skrivit Appendixsamt
2Riksdagenhar ocksåut-ochaktuella slagenrestriktioner de härkvantitativasambanden mellan av försig begräns-talat enmindreIcke desto ärifrån klarlagda."miljökvalitet långtpåtillgången utsläppning dessaav

intäktssida.miljöpolitikens 80% 1980 årsmeddetta av
till sekelskiftet.nivå framolika struk-kostnader ochsamhällsekonomiskauppstårdet andraFör 3 fall har riksdagenI dettaeffek-miljöpolitiska restriktionema. Dessatill följd deturanpassningar av inte basåret när-angett

till periodeni miljö-sin grund änkostnadssida, harmiljöpolitikensalltså attär mareter, som 1986. de kalkyler1980- Iför andra kon-användasskulle kunnakräverskyddsåtgärder resurser som redovisas längresomolika formertillgångenökade påinvesteringsändamål. Densumtions- eller förut-fram i rapporten
emellertid reduk-sätts atttillgång andraform minskad påpris ialltså"miljökvalitet" har ett avav tionen Nox-utsläppenavnyttigheter. 50% 1980skall vara av

innefat-handlingsprogram börmiljöpolitiskt nivå.fullständig analys årsEn ettav



intäktssidan kostnadssidan. Vidaresåväl beror slutsatsernata som av en
intesådan analys på kostnadernas eller intäkternas absoluta storlek, utan

relationen mellan kostnader intäkterpå de och väntasprogrammetsom
till. inte möjligtleda Dessvärre det precisionär med godtagbar beräknaatt

formvärdera intäkter i miljökvalitefoch de bättre åtgärdspro-av som
det här aktuella slaget kan leda till. detta skäl denAv är analysengram av

till miljöpolitikenshär begränsad kostnader.
analysen beräkningsresultatenFör och skall bli meningsfulla måsteatt

emellertid tillkostnaderna relateras det måste med andra orden norm;
möjligt huruvida beräknadavgöra kostnad betraktaäratt attvara en som

"stor" eller "liten". inteDet uppenbart vilkenär då skallnorm som
användas.

rimligtEtt alternativ forär undersöka kostnaderna realiseraatt attom
miljöpolitiska omfattningde målen sådanär något mål föratt annatav en

den ekonomiska politiken hotas. Man kan med andra ord undersöka om
föreligger konflikterdet mellan de miljöpolitiska målen och andra centrala
för ekonomiska utvecklingen imål den Sverige, speciellt mål relaterade till

tillväxten i BNP.
målkonflikter förutsätterEn sådan analys emellertid finnsdet målattav

för den ekonomiska tillväxten. explicita för framtidaNågra mål den till-
Ändåi finns inte.BNP dock kanväxten på goda grunder hävda attman

tillväxttaktden varit tidnormal under längre etablerar slagsettsom en
implicit tillväxtmål. siffrorNågra kan innebördenantydan ettge en om av

implicitsådant tillväxtmål.
År 1900 uppgick till ungefärBNP 39 miljarder i prisni-kronor 1980 års

vå. betyder capitaDet BNP 7600 kronor. Sedan dess har denatt per var
genomsnittliga tillväxttakten i varit 3,1 °/o vilket innebärBNP år, attper
1987 års BNP i 1980 prisnivåårs 597 miljarder kronor.nära Spegel-var
bilden ökningdenna produktionen inkomster förväxande realaärav av

invånare.landets capitaMätt BNP ökade de reala inkomsternasom per
i genomsnitt 2,6°/0 frånmed år sekelskiftet fram till 1987. Det betyderper

genomsnittssvensken kunde förfoga nio gånger realaöveratt ca mer resur-
1987 vid sekelskiftet. Sverigesän För del kan 1900-talet med andra ordser

betraktas så obruten period tillväxt.snabb ekonomiskgottsom en som av
Dock har tillväxttakten avtagit markant under det decenniet dåsenaste

genomsnittliga tillväxttakten varit 2%den knappt år.per
periodenDen långa med ekonomisk tillväxt inågot hög harär gradsom

påverkat levnadsbetingelsema i Sverige. Alla levande svenskar har levtnu
sitt liv i ständigtsamhälle präglat ökande materiell levnadsstandard.ett av

ekonomiska tillväxten blivit tillvaron,Den har del självklarheten av en
i förväntningarnahög grad präglar framtiden. Ett exempel påsom om

detta ATP-systemetär har sådan konstruktion i praktikendetatt atten
förutsätter ekonomisk tillväxt i ungefär den takt har varit normalsom

efterkrigstiden, 2 3 %under dvs. år.per-
ekonomisk utvecklingsfasEn med långsam eller ingen tillväxt i BNP

sannolikhet innebäraskulle med all omställning i samhället. Enstoren
rimlig slutsats därför finns implicitdet tillväxtmålär innebäratt ett som

långsiktigtBNP bör åtminstone 2%växa med år. En huvudfråga iatt per
utredningen således de angivna miljömålen förenligaär tillväxt-ärom en



inte fallet det% Om så ärtill åtminstone 2 år. äruppgåritakt BNP persom
implicitainklusive detde olika målen,eller någratroligt någotatt av

eventuelltrevideras. och dettatiden Hur närmed måstetillväxtmålet,
utredningen.utanför förfråga fallerdockskall ske är ramensomen

ekonomiska tillväxten kaninverkan denmiljöpolitikens påanalysEn av
Välfárdseffektematill effekterna på BNP.emellertid inte begränsas ettav

varierar mellantillväxtenpå hurtillväxtförlopp blandberorvisst annat
sektomivåutvecklingentill påhänsynregioner. Behovetochsektorer att ta

miljöpolitiska målstudiegäller hursärskilt viktig detnär en avsynes vara
näringslivetstillSkälet dettaekonomiska tillväxten. ärpåverkar den att

miljöutsläppsåväldet gällerskiljer sig markant närolika sektorer som
elpriser och skärptaEffekten högreproducerad enhet.elanvändning avper

olikasig mellan delar nä-skilja markantmiljökrav kan alltså väntas av
ringslivet.

Sveriges ekonomiskaispeciella dragenspeglar deFörhållandeDetta
ochrikliga tillgången på malm, skogsråvarajämförelsevisutveckling. Den

gruvhanteringspecialisering ochför påtidigt grundenvattenkraft lade
råvaruintensiv skogsindu-stål- ochdärtill el- ochknutenskogsbruk samt

tillgången påfas skapade den godaindustrialiseringensstri. Under senare
för elinten-andra slagförutsättningarkostnad goda ävenelenergi till låg av

basindustri.siv
basindustriema ochbilden råvaru-konventionellaTill den ener-somav

miljön.inverkan den Denpågiintensiva lägga deraskan storayttreman
produktionsprocessernaenergiomsättningen i de aktuellamaterial- och

olikaförhållandevis utsläppförenad medverksamheten är storagör att av
kraft- vänneproduk-ochgälleri luft och Detsammaföroreningar vatten.

olikapåkan utsläppen reducerasfossila bränslen. Docktion baserad på
1989 b.till betydande del se Bergmanskettvilket också textsätt, en

Ändå förutsätt-miljöpolitiska har ändratmålendedet uppenbartär att
utsläppsintensiva delarnai ochexpansion de el-för fortsattningarna av

för utredningen hargenomförts inomanalysnäringslivet. I den ramensom
i femenergisektorn, därför delatsexklusivenäringslivet,svenskadet upp

skillnader itillsektorindelningen gjorts med hänsynharocholika sektorer
miljöpoli-olika branscherna. Förutomutsläppsintensitet mellan deel- och

effekterna påi analyseras således äventillväxten BNPeffekter påtikens
sektomivå.

Avsnitt 2 åt kortföljande ägnasdisponerad på sätt.ärRapporten en
tillgången påochsambanden mellan BNPprincipdiskussion om

förförutsättningarna och begräns-Syftet klarläggamiljökvalitet. är att
fram iredovisaskvantitativa längreanalysi den rapporten.ningarna som

svenska ekono-hjälp modell dengenomförs medanalysDenna avav en
Appendixi detalj iöversiktligt i avsnitt 3 ochbeskrivsModellenmin.

förut-antaganden och allmännaredovisning deAvsnitt åt4 ägnas aven
kvantitativaför analysen.till grund denliggersättningar som

ekonominsprojektioner svenskadenredovisas antalavsnitt 5I ett av
utvecklingen SOx-,Speciellt diskuteras2000.fram till årutveckling av

angivnariksdagen målen.förhållande till deiCOz-utsläppenNOX- och av
särskilda miljöpolitiskainte kan uppnåsdessa målvisar sig då utanDet att

ekonomiskadärför effekterna på denavsnitt 6 analyserasI ut-åtgärder.

19-932
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Återigenvecklingen miljöpolitiska åtgärder målengör uppnås.attav som
sig projektionerdet antal den ekonomiska utvecklingenrör ettom av

under återstoden detta sekel.av
redovisas i avsnittenDe modellbaserade analyser och 6 leder till5som

kvantitativa uppskattningar effekterolika olika betingelser.under Avav
naturliga skäl förenklandebygger modellanalysen på rad förutsättning-en

finns mekanismeroch det och reaktionsmönster i ekonomin kanar som
omöjliga till i formaliseradsvåra eller hänsyn analys. Detatt tavara en

finns därför diskuteraskäl kalkylresultaten i vidare perspektiv.att ett
i avsnitt sammanfattandeDetta där de slutsatserna redovisas.görs även
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miljöpolitikmiljö ochTillväxt,2.

finns motsätt-avsnittet antydde deti inledandeDiskussionen det att en
miljö måsteekonomisk tillväxt; bättre"miljökvalitet ochning mellan

detunderstrykstillväxt.ekonomisk Detta attpriset lägretillköpas avav
innefattar tillgångeninte på nyttighetenBNP-måttetkonventionella

Ändå rimligenmiljögod något ingårmåste imiljökvalitet. ettvara som
bakgrund ochdennavälfärden i land. Motmateriellapå denmått ett som

finnsiframredovisas längrekalkylerför de rapportenutgångspunkt som
"miljökvali-mellan BNP,precisera sambandenskäl här närmaredet att

välfärd.tet och
i FigurPPför Kurvantill grundfigur kan läggasenkel resonemanget.En

Tillgången realka-produktionsmöjlighetskurva. påvariant skl är enaven
inte minst,tekniskt kunnandeenergi, ocharbetskraft, råvaror samt,pital,

irestprodukter avgörutsläpp ochfritt deponeramöjligheterna naturen,att
viss tidpunkt.vidproducerasmaximalt kanmycket BNPhur ensom

belastningen på dessabemärkelse ochi vidmiljöresurserpåTillgången
miljökvali-mycketmiljöpåverkan huravgörochutsläpp annangenom

tillgängligtet ärsom
ekono-förhållandetillustrerar delsProduktionsmöjlighetskurvan att

given tidpunkt be-vidtekniska kunnandeochmins samlade enresurser

BNPj

P/--

I betydelsefullamånga
fall miljöpåverkanhar

effekterperiodunder en
vilka alternativpå som

framtiden.kan väljas i
transfor-Det betyder att

mationskurvans utseende
i period 2 på vilketberorMiljgkvalitet val mellan BNP och

gjortsmiljökvalitet som
periodunderFigur Sambandmellan BNP och miljökvalitet.l.
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möjligheterna olika nyttigheter,gränsar producera förelig-dels detatt att
olikaval mellan produktionsinriktningar. figurenI framställs dettaettger

"miljökvalitet".val mellan BNP och verklighetenI det ocksåett ärsom
fråga välja innehåll i BNP, dvs. vilka tjänsteroch skallattom varor som

liksomproduceras, välja mellan olika slag miljökvalitet.att av
Kurvan PP alla de utnyttja ekonominssätt samladeattanger resurser

effektiva i meningenär den inte framställakan BNPatt utansom man mer
framställa mindre "miljökvalitet" viceeller Punkterna A och Batt versa.

situationersåledes exempel på då ekonominsär samlade utnyttjasresurser
effektivt, C innebär slöserimedan med eller flera det går atten resurser;

miljökvalitetuppnå högre minska BNP eller vice Punkterutan att versa.
till ineffektivaden lodräta axelnvänster är de ligger på randentrots attom
till produktionsmöjlighetskurvan. Detta illustrerar förhållandet att om
miljökvaliteten blir tillräckligt låg, så reduceras de ekonomiska resurser-

produktivitet.nas
diskussion ekonomisk tillväxtEn i bemärkelsen ökad materiellom

välfärd förutsätter rangordning punkterna innanförpå och PP.en av
införa V°V°,Man måste med andra 0rd välfárdskriterium. Kurvomaett

VV VZVZ i Figuroch l samhällets värdering miljökvali-representerar av
förhållandetet" i till BNP, dvs. hur mycket BNP på marginalensom man

villig för få tillgångär uppnå till "miljökvalitet" vid olikaatt att mer
välfárdsnivåer. reflekterarDetta den grundläggande förutsättningen att
miljökvalitet nyttighet för flestaär betydelse de männinskorsen av
materiella välfärd.

VVAlla välfärdsnivåpunkter på kurvan ochrepresenterar samma
tillika välfárdsnivå högre förär den gäller punkternaän påen som som
V°V° VIVZ.förlägre den gäller punkterna verklighetenän på I ärmen som

kunskapervåra dessa samband mycket begränsade. Dock rimligtär detom
liksom i Figur frånutgå betalningsviljan för ytterligareatt, att

miljökvalitet faller tillgångmed ökande på denna nyttighet min-och
skande BNP.

Som Figur marginella formkonstruerats den kostnaden, il är av upp-
given för miljökvalitet"BNP, ytterligare lika marginellamed den värde-
ringen nyttighet idenna punkten B. Denna punkt representerarav en
situation i ekonominsvilken utnyttjas effektivt "produktions-ochresurser
inriktningen perfekt tilldessutom anpassad samhällets värderingär av
miljökvalitet förhållandei till frånBNP. En övergång det resursanvänd-
ningsmönster igäller punkten till iA det gäller punkten B skullesom som

från välfärdssynpunkt.med andra ord Detta gäller trots attvara gynnsam
lägre i i vinner i miljökvalitetBNP är B A; det högreän värderas änman
förlorasdet i BNP.som

den ekonomiska statistiken emellertid frånI gängse skulle övergång Aen
till registreras reduktionB produktion och realinkomster ochsom en av

uppfattas mindre förändringdärmed lätt önskvärdsom en av resursan-
vändningen. brist i statistiska belysningenDenna den den ekonomiskaav
utvecklingen har sin grund i ekonomiska mekanismerde hushåll-styrsom
ningen miljöresursema.med

till tillgången "miljökvalitet"Det grundläggande skälet på inte inklu-att
i vanliga ekonomisk aktivitetderas de måtten på det saknas reguljäraär att
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nyttighetemaS. tillmarknadspriser aktuella Skälet detta i sinpå de är tur
"miljökvalitet kollektiv nyttighet, nyttighetsk dvs. detär äratt en som

tillgänglig för individersamtidigt många och där den "konsum-är enes
inkräktar möjligheter nyttighe-tion inte på den andres konsumeraatt

i fråga.ten
emellertid fullt möjligt integrera tillgångenPrincipiellt detär påatt

miljökvalitet i nationalräkenskapema. praktiskProblemen är natur.av
praktiska problemen nationalräkenskapemaDock de så underär stora att
tid bristfälligaöverskådlig allt döma kommer i dettaatt attav vara avseen-

välfárdsorienteradbetyder analys den ekonomiskade. Det att ut-en av
vecklingen, från fördelningsaspekter, intebortser kan be-även om man

till tillväxten ianalys BNP.gränsas en av
finnsSamtidigt måste det understrykas det inte enkel "korrek-någonatt

tionsfaktor hjälp få rättvisandemed kan mått. Det endaettvars man mer
visst utvecklingsförloppsäkert kan entydigt inne-sägas är att ettomsom

miljökvalitet, tillväxtenbär så den i BNPsämre uppmätta över-ger en
välfärdensskattning materiella tillväxt. Omväntden gäller att ettav om

utvecklingsförlopp innebär entydigtekonomiskt bättre miljökvalitet, så
tillväxten i underskattning materielladen BNP denuppmätta en avger

välfärdens tillväxt. Så olika indikatorer "miljökvalitet"på rörsnart som
riktning situationen emellertidsig i olika oklar.är

diskussion möjligt karaktäriseraMot bakgrund denna det deär attav
redovisas fram genomfördalängre i dennakalkyler Dessa ärrapport.som

hjälp ekonomin.med modell den svenska Modellen konstru-ärav en av
utgångspunkten ekonomins samlade fullterad med ochäratt resurser

effektivt utnyttjade. varje numerisk lösningMan kan till modellensäga att
punkt flerdimensionell transforrnationskurva. Varjepåmotsvarar en en

innebära långsiktig jämvikt isådan punkt kan sk ekonomin. Vid isägas en
forhållanden°övrigt givna restriktionerläggs på utsläppen 80,., NO,av

följande reduktionenCO; och därav BNP beräknas.och den Därmedav
for miljöpolitiskaerhålls underlag utvärdera de studerade målen; deett att

bedömda miljömässiga vinsterna kan ställas de kostnader-uppmättamot
i form omstrukturering ekonomin.lägre BNP och krav påna av av

5Se Bergman 1989 a
och Skogh 1989 för en
diskussion olikaom sy-

for hushållning medstem
miljöresurser.
° Dock intedet möjligtär

hålla all miljö-att annan
påverkan konstant. Ex-
empelvis innebär vissaav
de studeradefallen längre
drifttid i befintligade
kärnkraftverken och en
större mängd använt
kärnbränsle samtidigt

utsläppen svavel,som av
kväve koldioxidoch är

ilägre andra fall.än





15

modell ekonomin7En den svenskaav

Allmänt

använda modellen flersektorsDen så kallad tillväxtmodellär allmänen av
tillgängligajämviktstyp. Det innebär via normala marknads-att resurser,

mekanismer, fördelas olikamellan de sektorerna samtidigtså det råderatt
jämvikt alla produkt- faktorrnarknaderpå och och därtill jämvikt i bytes-
balansen.

Modellen starkt aggregerad och statisk till sin sistnämn-är karaktär. Det
innebär kapitalbildningda sparande och bestäms utanför modellen,att

kapitalstockens fördelningmedan den totala ekonomins olikamellan sek-
inom förebildenbestäms modellen. Den grundläggande Johansenärtorer

litteratur1960 den översiktligt beskrivs i Bergman 1989 c.samt som
Behandlingen miljöutsläpp föroch åtgärder utsläppsbegränsning liknarav

utnyttjades i Görling 1988.den ansats som
En modell det här aktuella slaget kan belysa utvecklingen produk-av av

prisertion, och resursanvändning i ekonomins olika fulltsektorer vid
kapacitetsutnyttjande, inte förlämpad analyser konjunkturvari-ärmen av

situationerationer eller makroekonomiska balansbrister.med Varje mo-
dellsimulering vissa förutsättningarbygger på beträffande kapitalbildning,
teknisk tillgångutveckling, till arbetskraft och priser pånaturresurser samt
internationellt intehandlade och, minst, restriktioner på utsläppenvaror

föroreningar.olikaav
linje teori för internationellI med den handel specialiseringoch som

grundlades svenskarna Eli Bertil OhlinHeckscher och betraktasav varor
tjänster rörligaoch medan produktionsfaktoremaöver gränserna, ärsom

tillbundna det landet. Detta uppenbar förenklingär verklig-egna en av en
i ökande utsträckning migrationhet präglas och internationellasom av

kapitalrörelser, framstår ändå godtagbar approximation.men som en

Resurser

numerisk ekonomisk alltidEn modell måste bygga på aggregeringen av
ekonomiska data. Hur denna aggregering görs, dvs. hur de producerande
företagen delas in i i olikasektorer och använda kategorierresurser av
"produktionsfaktorer, betydelse för förmågaär modellensstor attav beskrivning7 tekniskEnintresseradbelysa de problem denär I modell aktuellärsom man av. som ifinnsmodellen Ap-av

medan sektor-pendixhar inhemska produktionsresursema fyrahär de delats in i kategorier,
beskriv-definitioner ochSKOGSRÅVARA.nämligen KAPITAL, ARBETSKRAFT, FIXEL och data-modellensning avinnebär inte finnsDet det någon distinktion olikamellanatt typer Appendixfinns iav bas



16

realkapital eller olikamellan arbetskraft. produktionsfak-Dessatyper av
förutsätts också rörliga mellan sektorerna. Utöver inhemskadetorer vara

produktionsfaktorema importeradeanvänds fossila bränslen, fortsätt-i
BRÄNSLE,ningen kort och benämnda och importva-gott ett aggregat av

insatsvaror i produktionen.ror som
Med FIXEL elenergiden kan produceras i befintligamenas vatten-som

Ävenoch kärnkraftverk från kraftvärmeverk.så kallade vissasamt
tillskott och vindkraft viss effektivisering elanvänd-vatten- samtav av
ningen räknas FIXEL se kapitel 5. Modellen konstrueradär påsom ett

innebärsätt tillgängligmängden FIXEL given,är dvs. i praktikenattsom
bestämd politiska beslut. Om inhemskaden elkraften fullt utnyttjadärav
kan elproduktionskapacitet tillföras. frånEl tillkommande kraftverkny
benämns FLEXEL och FIXEL och FLEXEL blir det totalasumman av
utbudet produktionsfaktom/konsumtionsvaran EL.av

produktionen finns flera tekniskaNär det gäller FLEXEL alternativ.av
skiljer sig med avseende både kostnader miljöutsläpp.Dessa på och I

förutsätts teknik för tillkommande kraftpro-modellkalkylema valetatt av
duktion politiska beslut, tillkommandeär medan mängden kraftstyrt av

ekonomiskabestäms överväganden.av

produktionsfaktorerUtbud av
gällerNär det utbudet produktionsfaktorer förutsätts tillgången påattav

KAPITAL, ARBETSKRAFT och FIXEL givenär helt och oberoende av
BRÄNSLEpriset respektive faktorpå och kan köpas i önskade kvanti-att

SKOGSRÅVARAtill givet världsmarknadspris. Utbudet förut-teter ett av
däremot prisetsätts bero på på denna resurs.

framstårNär det gäller gjorda förutsättningenFIXEL den realistisk;som
försäljning från och kärnkraftverk, liksom från kraftvär-vatten-av

avsättningsförhållandenmeverk med goda för fjärrvärme, täck-ettger
ningsbidrag fastatill vidkostnader kraftpriser.även mycket låga Det är
också rimlig approximation verkligheten betrakta världsmark-atten av
nadsprisema olja,på kol och oberoende den svenskanaturgas som av
bränsleimporten. timmerutbudetAtt timmerprisemaär beroende ärav
belagt i empiriska studier de virkesmarknadema.svenskaav

Behandlingen utbudet ARBETSKRAFT och KAPITAL måsteav av
emellertid betraktas ganska approximation verkligheten.som en grov av

arbetskraftUtbudet beror allt döma reallönenivån.på Likaså harattav av
den internationella realräntenivån sannolikt betydelse för utbudet ochav
de reala avkastningskraven på realkapital i näringslivet.det svenska Förut-
sättningen helt oelastiskt utbud såväl ARBETSKRAFTettom av som
KAPITAL underlättar emellertid jämförelse resultaten i denna ut-en av
redning frånmed resultaten andra kalkyler inom förgörssom ramen
långtidsutredningen. förhållandeDetta varithar föravgörande modellens

3 utformning ivid dessaDock betraktas det avseenden.
1985 befintligabasåret

realkapitalet i SKOGS-
STÅLINDUSTRI och Sektorer.BASKEMl sk sek-som

torspecifikt kapital, dvs. egentliga näringslivet i indelat i fem produktionssektorer.Det är modellenrealkapital bundetsom Till kommer sektor för vattenförsörjningdetta och produktiontill dessasektorer. en av
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FLEXELkraftsektorn producerarför deldensektorfjärrvärme, somaven
föraggregerad sektorfinnsDetoffentliga sektorn.den svararsomsamt en

offent-tjänster, privat ochoch dvs.efterfrågan påslutliginhemskall varor
investeringsefterfrågan.konsumtions- ochlig

slutanvändningssektorn betyderaggregeringen attlångtgåendeDen av
inkomstfördelning-horisontellaeffekter på deninte kan belysamodellen

olikafaktorprisförändringar påverkarprodukt- ocholikahurdvs.en,
inkomstfördelning-funktionellaelfekterna på denDock kanhushållstyper.

produktionsfaktorer, bely-olikainkomster mellanfördelningendvs. aven,
sas.

statistik för 1985 förbaserade pånyckeltalredovisas några3.1Tabelll
för 2/3sektorernäringslivssektorerna. Dessaegentligade avsvarar ca

sek-skillnaden mellan"nettoexport"påpekasbörBNP. Det att enavser
iOmtill just denna sektor.insatsvarorimportenoch manexporttors av

skulleolikamedhandelnredovisaskullestället nettot varugrupperav
verkstadprodukterSpeciellt skulleblibilden nettoexporten avannan.en

från VERKSTAD.sektornbetydligt mindre än nettoexportenvara
tilli förhållandeärTabell 3.1framgår storDet att nettoexportenav

STÅL BASKEMI. Det ärochSKOGSINDUSTRIiförädlingsvärdet
internationellintensiv kon-företagen underi vilka arbetarsektorerockså

därförmodellformuleringenför ärutgångspunktcentral attEnkurrens.
världsmarknadenbestämda påprodukter ärsektorerspriserna på dessa

depåproducenterna avsätterde svenskahur mycketoberoendeoch av
med andrasvenska producenternaDeinternationella marknaderna. antas

pristagare.ord vara

näringslivetoch exportkvot i detsvenskaFörädlingsvärde,Tabell 3.1. nettoexport
1985109 SEK.

Exportkvot"Förädlingsvärde Nettoexport
°/0

52,027,1 28,9Skogsindustri
44,928,3Baskemi 46,1Stål - 53,171,188,4Verkstad
13,819,0153,7Skyddad
5,8232,4 8,4Tjänst Transport -

tillimporterade insatsvaror sektorn.minus import" Sektornsexport av
förhållande till saluvärdet.i" Export
bearbetning nationalräkenskaperna.Källa: Egen av

företagenvärldsmarknadspriserna givna ärär attkonsekvensEn attav
produktpri-framåt påkostnadsökningarinhemskaövervältrainte kan

framstår dettadecennium ellertidsperspektiv påI ett somett merserna.
i verkligheten.gällerförhållandenapproximation derimlig somaven

produk-sektorerbåda ärhos dessadrag att attEtt gemensamtannat
jämfört medden,"elintensiv" ochförhållandevistionstekniken attär

NO,SOX,medför utsläppnäringslivet, högaiproduktionen resten avav
Tabell 3.4.3.2 ochTabelltotalt seenhet ochproduceradC02,och per

skillnader mel-emellertid betydandefinns det3.3TabellframgårSom av
andelelkostnadernasgällerdetinom närdelsektorerolikalan aggregaten

sektoreri vissaproduktionskostnaderna. framgår detDet också attav

T2 19-932



krävs mycket reduktion löner vinster,och dvs. förädlingsvärdet,storen av
för kompensera given ökning elpriserna.att en av

kraftproduktionkan ocksåMan baserad fossilapå bränslennotera att
till SO,,upphov utsläpp NO, och CO, produceradstora enhet.ger av per

Det betyder skärpta krav på utsläppsbegränsning påverkar produk-att

Tabell 3.2. Elkostnad och utsläpp produceradenhet i det svenska näringslivetper
1985.

Elkostnad 80, NO,.7 C02
Skogsindustri 4,1 0,759 0,349 0,042
Stål Baskemi 2,5 0,550 0,131 0,054-Verkstad 0,7 0,010 0,008 0,005
Skyddad 1,1 0,011 0,009 0,004
Tjänst Transpon 1,1 0,062 0,271 0,051-

Procent saluvärdet.av
Z103 10°SEK i 1985års priser.ton per
3 105 10°SEK i 1985års priser.ton per

Tabell 3.3. Elkostnader inom STÅLdelbranscher inom SKOGSINDUSTRI och
BASKEMI

Elkostnad i för- Elkostnad i För-
hållande till hållande till lör-
saluvärdet ädlingsvärdet-procent procent

SKOGSINDUSTRI
Skogsbruk 0,3 0,4
Massaindustri 4,8 20,5
Pappersindustri 6,6 21,9
Pappindustri 1,5 4,5
STÃL BASKEMI
Järngruvor 6,1 7,4
Icke järngruvor 6,4 12,0
Järn- och stålverk 3,2 12,4
lckejärnverk 2,8 15,9
Metallindustri 1,1 2,6
Baskemi 4,2 13,9
Annan kemisk industri 0,9 1,9
Plastindustri 2,4 6 3
Källa: Egenbearbetning nationalräkenskaperna.av

Tabell 3.4 Utsläpp svaveldioxiderSOX, kväveoxiderNO. och koldioxid C02 iav
det svenskanäringslivet 1985.

S0, N03 C02
Skogsindustri 41,0 23,5 2,8
Stål Baskemi 71,4 17,0 7,0-Verkstad 2,3 1,9 1,1-Skyddad 3,4 2,7 1,3
Tjänst Transport 24,8 112,4 21,2
Hela ekonomin 270,0 315,4 59,3

Tusen ton.
I Miljoner ton.



19

STÅL di-BASKEMI bådei SKOGSINDUSTRI ochtionskostnaderna
utsläppsbegränsning indirekt via högreför ochkostnadervia ökaderekt

elkostnader.
betydelsefull skillnad SKOGSIN-mellanEmellertid finns det också en

STÅL skillnad har medBASKEMI. Denna göraochDUSTRI att an-
SKOGSRÅVARA prisbildningenproduktionsfaktorn ochvändningen av

för modellspecifikationen antagandetUtgångspunkten ärdenna.på att
inomhuvudsakligen landet och någonavsättsskogsråvarainhemsk att

fråga.inte i Under dessakan kommaomfattande import eller export
inhemska efterfråganpriset den påpå skogsråvarabetingelser bestäms av

dennainhemska utbudetdetoch resurs.av
tilli SKOGSINDUSTRI deli sin producenternabetyderDetta atttur en

utsläppsbegränsning bakåtför ochkostnader"övervältra" högrekan
SKOGSRÅVARA. inhemsk järnmalm,det gällerNärpriset påpå som

STÅL iutgångspunkten stället detBASKEMI, ärianvänds sektorn att
inhemskför järnmalm och lägremarknadinternationellexisterar atten

inhemskatill lägrejärnmalm leder ökad änefterfrågan på export snarare
elkostnadsökningarmöjlighet övervältrajärnmalmspriser. Någon att ex.

STÅLiråvarupriser föreligger inte sektornalltsåinhemskabakåt på
BASKEMI.

förhållan-"hårddragning" deförutsättningar tvekanärDessa utan en av
litenGivet ambitionen hålla modellen såi verkligheten.råderde attsom

gjorda förutsättningarna ändåmöjligt framstår deenkeloch somsom
rimliga.

Övriga SKYDDAD ochbetecknas VERKSTAD,näringlivssektorer
TJÄNST omfattandeVERKSTADTRANSPORT. dessa harAv en

litenmindre för och såbetydligt SKYDDADmedan ärexportenexport,
TJÄNSTför TRANSPORT. Genomgåen-importenunderstigerdenatt

substitut tillinte perfektasvenska produkter är näraförutsättsde att men
svenskai länder. detillverkade andra Dettamotsvarande produkter ger

prissättningviss autonomi i sin på desiktlängreföretagen påäven en
marknaderna.internationella

till övervältraskostnadsökningar del kaninhemskainnebärDetta att en
förutsätter lägreökad exportvolymocksåproduktpriserna,på attmen

frånelpriserhögreexportpriser. Om således gör att nettoexporten
STÅL förutsätterminskar,BASKEMI såochSKOGSINDUSTRI en

exportpriser,från övriga lägre dvs.exportökning sektorermotsvarande en
of trade. mängdbytesförhållande terms DenSverigesförsämring av

för given mängdtjänster kan köpasochimporterade en ex-somvaror
mindre.blir ordmed andraportvaror

hemmamarknadsinriktade i modellkono-sektorerfinns tvåDet även
VÄRME förstnämnda innefat-OFFENTLIG. Denmin: VATTEN samt

Produktio-fjärrvärme.produktionenvattenförsörjningen, delsdelstar av
kraftvär-ii renodlade värmeverkfjärrvärme kan ske såväl s.somnen av

fjärrvärme.samtidig produktion och Ianläggningar förmeverk, dvs. av
VÄRMEproduktionen i VAT-förutsätts såväl den totalakalkylerna att

utanförfjärrvärme bestämdfördelning ochmellan ärdessTEN som
tilltillskottbetraktasproducerasmodellen. Den ett resursensomsom

FIXEL.
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Faktorsubstitution och teknisk utveckling.
l tidsperspektiv på decennium ellerett kan tekniskett utveckling ochmer
anpassning till faktorpriserändrade ha betydande effekt på näringsli-en

användning Över-olika ochvets utsläpp olika föroreningar.av resurser av
fön till modell det här aktuella slaget gäller det på realistiskten av att ett
sätt såväl teknisk utvecklingrepresentera substitutionsmöjlighetemasom
mellan olikade produktionsfaktorerna. Givet syftet med utredningen är
det också viktigt hänsyn till möjligheternaatt ta reducera utsläppenatt av
olika föroreningar, liksom kostnaderna för detta.

När det gäller den tekniska utvecklingen förutsätts åtgångstalen föratt
SKOGSRÅVARA,KAPITAL, BRÄNSLEARBETSKRAFT, EL och

trendmässigt reduceras. Detta sker i takt normalt skiljer sig mellanen som
sektorerna liksom mellan de olika prouktionsfaktorema. Speciellt antas

tekniskaden utvecklingen energibesparande i SKOGSINDUSTRIvara
STÅLoch BASKEMI. I dessa görs emellertid också distinktionen

mellan, sidan,å det realkapital och den teknologi fanns i utgångs-ena som
läget 1985 och, å sidan,andra den kapacitet tillkommer därefter.som

iDen utgångsläget befintliga kapaciteten benämns gamla anläggning-
tillkommandemedan kapacitet benämns "nya" anläggningar. förraI dear,

tekniken givenär och befintligadet realkapitalet saknar altemativutnyt-
tjandevärde. Det betyder anläggningarna kan drivasatt så länge som
intäkterna överstiger de rörliga kostnaderna även avkastningen på detom
bundna realkapitalet är låg. Dock förutsätts mängden gammal kapaci-att

hålls tillgänglig beror driftöverskottenspåtet storlek; låg avkastningsom
på bundet kapital leder till avveckling delar den befintliga kapacite-av av
ten.

I de anläggningarna kan emellertid dra teknik ochnya nyttaman av ny
möjligheterna till substitution mellan olika produktionsfaktorer. Därmed
blir produktionskostnadema lägre i anläggningar iän gamla. Emeller-nya
tid konkurrerar de anläggningarna den mellan sektorerna rörliganya om
produktionsfaktom KAPITAL. Detta innebär avkastningskraven påatt
kapital i STÅLanläggningar i sektorerna SKOGSINDUSTRI ochnya
BASKEMI blir desamma i andra sektorer.som

Med denna utformning modellen är det möjligt dra vissa slutsat-attav
angående strukturomvandlingen inom sektorerna SKOGSINDUSTRIser
STÅLoch BASKEMI. Exempelvis kan minskad produktion i gamla

anläggningar, vid oförändrad produktion i sektorn helhet,som ses som en
indikation på det studerade ekonomiska utvecklingsförloppetatt leder till

omstrukturering tillän krympning skogsindustrin.en texsnarare en av
falletDetta är produktionen i gamla anläggningar minskar, medanom

produktionen i "nya" anlägningar ökar i motsvarande omfattning.

Miljöutsläpp och utsläppsbegränsning.
näringslivetsI drag är miljöutsläpp och möjligheterna till utsläpps-grova

begränsande åtgärder behandlade följandepå isätt modellen: De totala
utsläppen från sektor delas i processutsläpp frånoch utsläppen upp
förbränning. Processutsläppen förutsätts proportionella produk-motvara
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tionen i sektorn, frånmedan utsläppen förbränning förutsätts vara propor-
BRÄNSLE.tionella användningen Utsläppen frånmot C02 givenav av en

sektor kan bara påverkas minskad bränsleanvändning produ-genom per
cerad enhet och/eller minskad produktion. Dessa möjligheter gäller även
för S0, och NOX, för dessa föroreningar finns dessutom möjlighetermen

reducera utsläppen direkta reningsåtgärder. förutsättsDetatt attgenom
reningen åstadkoms ökad kapitalinsats.genom

I modellkalkylema miljöpolitikenhar bland formen restriktio-annat av
på de totala utsläppen 80,., NOX och C02. Ett beskrivasätt attner av

miljöpolitiken i modellekonomin är statsmakterna utsläppen medatt styr
hjälp likformiga utsläppsavgifter så precis uppfyl-attav som anpassas man
ler utsläppsmålen. intäkter förDe då uppstår leder inte tillstaten som

offentligaökade utgifter, tillbakabetalas till företag och hushåll i formutan
klumpsummetransfereringar.av

alternativEn tolkning är med överlåtelsebara utsläppsrät-att systemen
införs. Den totala tillgången på utsläppsrätterter då sådanär att man

precis uppfyller utsläppsmålen. Varje enskild sektor, eller källa, måste
förfoga över utsläppsrätter minst de utsläpp görs. Detmotsom svarar som
finns uppsättning utsläppsrätter för varje utsläpp. Utsläppsrät-typen av

priser bestäms förpå marknad utsläppsrätter.ternas På marginalen kanen
källa välja mellan direkta reningsinsatser och inköp ytterligareen av

utsläppsrätter. förra falletI det får förstå den direkta reningskostna-man
den, medan i det får betala marknadspris reflekterarettman senare som
reningskostnaden vid "källor".andra

Oavsett vilken tolkning föredrar innebördenär det etable-attsom man
pris miljöutsläppen.på Företag och hushållett har då anledningras att

jämföra detta pris med kostnaden för ytterligare reningsåtgärder. Slutre-
sultatet blir den marginella kostnaden för utsläppsbegränsning bliratt

idensamma alla sektorer, dvs. givnade miljömålen tilluppnås lägsta
möjliga kostnad.

Empiriskt underlag.
Modellens databas har till delen frånstörsta byggts nationalräkenska-upp

och data energianvändning och utsläpp SOx, NOX och C02.perna om av
redovisningEn sektordeñnitioner finnsoch källor i Appendix Flerta-av

let modellens kan skattas direkt från detta material. Skatt-parametrarav
ningen återstående bygger på information. Enparametrar när-externav

redovisning i det avslutande avsnittet i Appendixmare ges
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förutsättningarGemensamma för

kalkylerna

I de två nästkommande kapitlen redovisas projektionerantal denett av
svenska ekonomins utveckling fram till år 2000. Dessa bygger på raden
förutsättningar kapitalbildning, arbetskraftsutbud, teknisk utvecklingom
och världsmarknadsförhållanden inhemskaden miljö- och energipo-samt
litiken, dvs. alla faktorerde i förhållandeär till modellen. Ensom exogena
del dessa förutsättningar är för samtliga projektioner,av gemensamma
medan specifikaandra förär respektive projektion. I detta kapitel ges en

redovisningkort förde alla projektioner förutsättningar-av gemensamma
na.

Kapitalbildning, arbetskraftsutbud och teknisk utveck-
ling
Förutsättningarna kapitalbildning, tillgång arbetskraftpå och tekniskom
utveckling i väsentligt bedömningarbygger allt på de ligger till grundsom
för långtidsutredningen. samlade tillgångenDen på KAPITAL växaantas

2,0%med tillgångenmedan på ARBETSKRAFT växa medantasper,
SKOGSRÅVARA0,4% Tillgångenår. på oförändrad påantasper vara

1985 år nivå. Förutsättningarna tillgången skiljer sigangående på FIXEL
mellan olika fallen diskuteras därför ide och kapitel.nästa

tekniska utvecklingenDen innebära kapitalbehovet ochantas att av
arbetskraft producerad minskarenhet trendmässigt i alla sektorer iper
näringslivet. skiljer sigDock takten i tekniska utvecklingenden mellan de

förutsättsolika sektorerna. Således arbetskraftens kapitalets produkti-och
användningenvitet öka, dvs. dessa produktionsfaktorer produceradav per

minska, 2,0°/0 i 1,5% ienhet med år VERKSTAD, med årantas per per
STÅL BASKEMI och SKYDDAD, och med 1,0% i SKOGSIN-årper

TJÄNST STÅLDUSTRI och TRANSPORT. I SKOGSINDUSTRI och
förutsättsBASKEMI användningen energi producerad enhetav per

minska 0,5 % i förutsätts användning-med år och SKOGSINDUSTRIper
SKOGSRÅVARA producerad minska °/oenhet med 1,0 år.en perav per

jämförtAntagandet med VERKSTAD långsammarenågotom en pro-
STÅLduktivitetsökning i basindustriema, dvs. SKOGSINDUSTRI och

motiverasBASKEMI, kan med skärpta krav på begränsning andraav
utsläpp 80,., NOX och C02, skogsindustrinsän klorutsläpp. Antagan-ex.

förhållandevis tekniska utvecklingendet den snabba i VERKSTADom
möjligheternamotiveras de ökade stordriftsfördelar idraatt nyttaav av

produktionen differentierade produkter till EGnännandeettav som un-
l990-talet innebära.der kan
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teknisk utveckling tillgångDessa antaganden och produktionsfak-påom
innebär den genomsnittliga årliga tillväxten i oföränd-BNP, vidtorer att

sektorstruktur, oförändrade marginalkostnader förrad elenergi i från-och
ytterligare miljörestriktioner, bli °/0.Jämförtkan 2,3väntas medvaro av ca

genomsnittet for hela 1900-talet detta relativt tillväxttakt,är lågen men
ändå genomsnittet förden högre 1980-talet. Avveckling befint-är änen av

lig kärnkraft, förhögre kostnader tillkommande kraft och ytterligare miljö-
restriktioner faktorer medförakan långsammare tillväxt. Förskjut-är som

efterfråganning resursanvändning tjänstesektorema,och dvs. sek-motav
med långsam produktivitetsutveckling, tenderar också bromsatorer att

tillväxten i BNP.

Världsmarknadspriser världsmarknadsförhållandenoch

Världsmarknadsprisema import variabler ipå all sk modellen,är exogena
faktorer utanfördvs. bestämda modellen. Det betyder kalkylemaattav
explicita prisutvecklingenmåste bygga på antaganden såvälpåom

BRÄNSLE importerade insatsvaror, investeringsvaror och konsum-som
tionsvaror. Motsvarande antaganden världsmarknadspri-måste göras om

STÅLipå de produceras SKOGSINDUSTRI ochsema varor som
prisernaBASKEMI på de produkter produceras de utländskasamt som av

TJÄNSTtillkonkurrenterna VERKSTAD, SKYDDAD TRANS-och
PORT.

ligger iDet sakens priser prisindex förhärnatur att storaavser
priserrelaterade produkter på enskilda produkter.änaggregat av snarare

Det bör också understrykas priserna i modellekonomin relativpriseräratt
förhållandei till priset förpå s.k gäller världs-numerärvara. Detsammaen

marknadsprisema. Valet förnumerärvara saknar reell betydelse resul-av
gjorts innebär världsmarknadspriset, iDe val här svensktaten. attsom

STÅLfrånvaluta, på produkterna BASKEMI konstant likaär och med
Det betyder alla andra priser prisrelationenuttrycker mellan denett. att

STÅLfrånaktuella produktgruppen och basårets prisnivå för produkter
inflationstaktenBASKEMI. Något antagande behöver ordmed andraom

inte göras.
nationalräkenskapsdata ligger till förDe grund modellens databassom
1985. relativprisutvecklingenAntaganden gäller alltså utveck-avser om

lingen mellan 1985 2000.och När det gäller den aggregerade varan
BRÄNSLE prisutvecklingen knuten till prisutvecklingen för oljaär nära

ioch, kol föll världsmarknadsprisetnågon mån, och Som bekantnaturgas.
olja kraftigt frånpå under 1986 den nivå 1979-80.höga etableradessom

vanlig bedömning oljeprisemaDet kommer stiga 1990-är underatt atten
talet, medan priset till följd avregleringpå och ökad konkur-naturgas, av

falla.kommer Kolprisema stiga något.väntasattrens,
Sammantaget lett tillhar detta antagande relativpriset påett attom

BRÄNSLE detsamma år 2000 emellertidär det 1985. Det börsom var
varjeunderstrykas bedömning prisutvecklingen intemationel-på deatt av

energimarknadema behäftad med osäkerhet.är stor
det gäller övriga Världsmarknadspriser ökning förNär långsamantas en
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iframställs VERK-de slagför produkterdvs.bearbetade somavvaror,
relativ-i stigandetill uttryck delskommerSKYDDAD. DettaochSTAD
0,20%investeringsvarorkonsumtions- ochinsats-,importeradepris på

produce-för produktervärldsmarknadspriser dedels stigandeår, somper
0,l5°/0VERKSTAD och SKYDDADtillutländska konkurrenterras av

från SKOGSIN-för produkterRelativprisema0,25% år.respektive per
TJÄNST underkonstantaförutsättsTRANSPORTDUSTRI och vara

relativprisföränd-småsåledes mycketförutsättsperioden. Sammantaget
bytesförhållande.i konstantinnebärvilket blandringar, stort settettannat

SKYDDADfrån VERKSTAD,produkterefterfrågan påutländskaDen
TJÄNST relativprisutvecklingen,inte påbaraTRANSPORT beroroch

förhållanden på deinkomstutveckling rad andraochpåävenutan en
itill uttryck trend-dettamodellen kommermarknaderna. Iutländska en

frånför M-sektorema,efterfrågefunktionenförskjutningmässig exportav
relativprisförhållande änd-visstvidkvantitetenefterfrågadedvs. den ett

tiden.överras
efterfrågeförändring grund-detäromfattningen dennagällerNär det av

omvärld kom-delarna våri relevantaBNP deantagandetläggande att av
enskildaperioden. deaktuella Av°/0 under den2,5 årmedväxaatt permer

betydelsefulla.sammanhangi dettadenVERKSTAD mestsektorerna är
vid oförändradeinhemska producentema,desektordennaFör attantas

internationelladen växandeandelbehålla konstantrelativpriser, kan aven
betydelsefullamindretil utrikeshandelnde med hänsynmarknaden. För

TJÄNST TRANSPORToch motsva-SKYDDAD antas attsektorerna
2,0%till år.efterfrågeökning uppgårbararande per

VÄRME VATTEN.Sektom
VÄRME produktionVattenförsörjning ochforVATTEN stårSektom av

tolkasbestämd. Detta kanEfterfråganfjärrvärme. exogentantas somvara
samhällsplanering i alltenergiplaneringen ochkommunaladenatt annan

fjärrvärme. Genom-efterfrågan såvälpåväsentligt bestämmer vatten som
0,5%efterfrågan medbestämda växerförutsätts dengående exogentatt

bedömning Carlssonför denna ärUnderlagetperioden.underårper
produktionsteknik ochgällerdetdär. Närkällor1989 och de angessom

VÄRME olikaförutsättningarna mellan deskiljer sigVATTENiutsläpp
diskute-kapitlen. antagandennästföljande Dessaianalyseras defall som

olika fallen.presentationen dei samband meddärför avras

RENINGSektom
i aggregeradeproducerad enhet deoch C02NOxSOK,Utsläppen perav

tekniska åtgärder och änd-bränslebyte,kan begränsassektorerna genom
direktamodellekonomin deproduktionsinriktning. I representerasrad

RENING.i Detta ärproducerade sektorntjänstertekniska åtgärderna av
försubstitutmening,vanligigivetvis inte sektor ettsnarastutanen

konkretutsläppsbegränsning. Merförkostnadsfunktionersektorspecifika

T3 9-932l
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innebär marginella Förden valda den reala resursåtgångenansatsen att att
viss föroreningbegränsa utsläppen konstant och oberoen-antasav en vara

utsläppsbegränsningens omfattning. inte tillfredsställande,de Detta ärav
i brist lämpligt empiriskt framstårpå underlag det ändå det bästamen som

alternativet.
förSkattningen representativ marginell kostnad begränsning deav en av

olika gjorts tillgängligautsläppen har bakgrund data omdessamot av
tillgängligakostnader. När det gäller C02 tyder data på tänkbaraatt

direkta tekniska dels medföråtgärder mycket höga kostnader, dels är
i reningstjänsteroprövade skala. detta skäl har utbudetAv begrän-stor av

till SOX NOX. Kostnaden för tjänster tilloch dessa har 35sats satts ca
respektive SEK/kg i priser.SEK/kg 50,. 45 NO, 1985 årca



Projektioner ekonominsden svenskaav

utveckling

ekonominsprojektioner den svenskakapitel redovisas antaldetta1 ett av
skildafram till olika projektionernautveckling år 2000. De bygger på

teknik för kraftproduktion.förutsättningar gäller och Endetnär resurser
finnsprojektioner förutsättning det inte någraför äralla attgemensam

i miljön. Avsikten i kapitelrestriktioner totala utsläppen dettapå de är att
för elenergi kan påverkatillgång på och kostnader väntasbelysa hur

elanvändning produktion i olikautvecklingen och sektorer. IBNP,av
effekterna restriktioner totala utsläppenkapitel analyseras på denästa av

C02.50,., NO, ochav
beräkningsresultaten betraktas kon-understrykas skallbörDet att som

De antagandensistenta räkneexempel än som prognoser. somsnarare
för plausibla, inte nödvändigtvis deliggertill kalkylernagrund är men

betydelsefullasannolika. hävdas resultatenDock kan det attmest ger
bedömningen energi- miljöpolitikens inver-gäller ochinsikter detnär av

decennierna.ekonomins utveckling under desvenska närmastekan på den
redovisas tidbedömningar här skulle kräva ochSäkrare än de som mer

mer resurser.

förutsättningar för projektionernaSpecifika
projektionerna specifika förutsättningarolikade görsFör och en avvar

för produktionvilken tekniktillgången på FIXEL, delsangående dels av
tillgången studerastillgänglig. det gäller på FIXELFLEXEL Närärsom

framställningen betecknas med romerskafall. fortsatta dessaI dentre
identifieras fyraproduktionen FLEXELsiffror, dvs. och III. För av

fortsättningsvis C och betyderalternativ betecknas A, D. Det att ensom
FLEXEL-alternativFIXEL-alternativ Cochprojektion bygger påsom

kortfattat beskri-avsnitt olika alternativenllC. detta skall debetecknas I
vas.

kraftproduktionen i Sverige till 132,7 TWh.1985 uppgick AvUnder
kärnkraften för industri-vattenkraften för 55,9 TWh,svarade 70,1,detta

för kondenskraftkraftvärme 5.7 TWh och ochellt mottryck och gastur-
våtår del denbiner för 1.0 TWh. Dock 1985 ochett nuvar en av

drift helakärnkraften i drift dvs. i underbefintliga under året,togs var
kämkraftsproduktionenEmellertid uppgick ochåret. vatten-summan av
kraftslag kantill ungefär den elenergimängd dessa väntas1985 som nu

vattenkraften fulltnormalårsförhållande för ochunderproducera utnytt-
terminologi tillämpas i modellkalky-kärnkraften.jande Med den somav

1985.tillgången på 131,7 TWh årlerna således FIXELvar
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för2000 studeras alternativ tillgången på nämligenFör år FIXEL,tre
Alternativ I 155 TWh:
Alternativ TWh145:
Alternativ III: 105 TWh

kraftbelopp produktion vid anläggningarna. AnvändningenDessa avser
elenergi oftast redovisas exklusive överföringsförlusterbrukar ochav ex-

Överföringsförlustema till 10% produktionenuppgår knappt ochport. av
i allmänhet obetydlig. FIXEL-altemativen möjlig-är Denettoexporten tre

elanvändningsnivåsåledes på 139 TWH, 130 TWh respektive 94gör en ca
TWh.

till alternativNågra kommentarer de överväganden lett dessaom som
sin plats. Gemensamt för alla alternativ produktionen ikan på är attvara

VÄRME kraftvärmeverktillVATTEN del sker med Sammantageten
kraftvänne industriellt vid sekelskiftetberäknas och mottryck årligge en

Alla antaganden kraftproduktion till 20 Vidare förutsättsuppgår TWh år. produk-om som perproduktionsteknik och tionen i befintlig vattenkraft till 65uppgå TWh år.pervid produktionutsläpp Återstående således elenergi från befintlig kärnkraftFIXEL utgörsfjärrvärme bygger på avav
svenskaanalyser de perioden tillkommande vattenkraft vindkraft.av och under och Till detta kan

energimarknadema ge- elbesparing visslägga den eventuellt kan åstadkommasman som genom enenergi-nomförda med
effektivisering elanvändningen. Effektivare elanvändning kanmarknadsmodellen EN- typ av av

översiktligMARK. En vissa betingelser substitut för tillgångunder betraktas ökadalltså ettsombeskrivning modellenav på PIXEL.beräkningsförutsätt-och
i Carlssonningarna emellertid modellens konstruktion innebärDet bör observerasges att att

hjälp1989. Med EN-av elanvändningen alltid till prisrelationer ytterligarerådande så attanpassasvarit möj-detMARK har
elbesparing marginalen kostar lika mycket ytterligare elproduk-påsimulera energi-ligt somatt

resursanvänd-sektorns ekonomiska utvecklingen innebär stigandetion. Om den elpriser, så kom-
miljöutsläppning och leda till visst elbesparing;detta med andra ord måttettattmer avrespektive medutan re-

produktionsfaktorer.andra kan inte räknasstriktioner de totala kommer ersättas Dettapå att av
50,., NO,utsläppen av bidrag till tillgången ipå FIXEL. Däremot kan det utgångslägetettsomväsentligaC02. Denoch finnas billigare alternativ till elanvändning olika anledningar intesom avskillnaden mellan de två

fallen naturgasba-är fallet, form elbesparingsmöjlighetutnyttjas. Om detta så detatt är är en avkraftvärme harserad en i substitut till elproduktionskapaci-kalkylema kan betraktas ettsom somtillväxt då det intesnabb
restriktioner tet.finns några

C02,på utsläppenav me- energipolitiska finnsden debatten har det hävdats det betydandeI att enbiobränslebaseraddan potential för effektivisering elanvändningen. emellertidDet varkenäravkraftvärme snabbtväxer
restriktion möjligt nödvändigt här ställning till bedömningar.sådan eller dessa Där-då att taen

falletinförs. 1 det senare alternativen fördet uppenbart de tillgången på FIXEL kanäremot att trevärmeförsörj-bedöms
olikatolkas på sätt.bliningensårskostnad ca

MSEK i 1985 år4500 befintlig kärnkraftEmellertid Alternativ innebära allbör l attanses nui det för-priser högre än vattenkraft finns vid sekelskiftet åtminstone decenni-och kvar och någotsimuleringsre-Dessara. därefter. Alternativ olika möjlighet denkan tolkas på Ensätt. ärför attutnyttjatssultat har um
bedömaatt resursan- kärnkraften genomförsavvecklingen bara till del. Enplanerade av enivändning utsläppoch kärnkraften till tillkom-möjlighet del kan medär ersättasatt storannanVATTEN VARME

vindkraft effektivare elanvändning. Summanrespektive med de mande ochvatten- samtutan av
utsläppsrestrik-aktuella vindkraftkärnkraft, tillkommande vattenkraft ochkvarvarande samttionema. omständighetereffektivisering elanvändningen dock under allamåste° för till- avKostnaderna

vattenkraftkommande 60 TWh år.motsvara pervindkraft måsteoch Även Alternativ olika möjlig tolkningkan tolkas på En allIII sätt. är attemellertid utan-beaktas
kärnkraft tillkommande vattenkraftavvecklad och ochär attför" modellkalkylen. summan av
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elanvändningeneffektivisering 20 TWh år. Enmotsvarar per annanav
kärnkraftverken behålls i driftmöjlighet så längenågraär att av som

möjligt.
tidigare, fyra olikastuderas, nämndesNär det gäller FLEXEL som

Eftersom kraftvärmens bidrag till elförsörjningenalternativ. behandlas
förolika alternativen produktiondel FIXEL, deärav resursen avsom en

är":kondenskraft. olikafyra olika alternativenFLEXEL Detyper av
kärnkraft.Alternativ A: Ny

rening.Alternativ Kolkondens med avanceradB:
Alternativ C: Naturgaskondens.
Alternativ Biobränslekondens.D:

definitionen listaGivet FIXEL torde detta uttömmande påav vara en
för föreligger politiskatekniskt tillgängliga alternativ det ochFLEXEL. Att

utnyttjandet flera alternativopinionsmässiga hinder dessa ärmot av av en
sak.annan

fallenDefinition studeradedeav
fyra FLEXEL-altemativ tolvoch kan konstrueraMed FIXEL-tre man

energialtemativ för utvecklingen fram till 2000. Flera dessa kanolika år av
tillåta kärnkraft,emellertid direkt. Om således skulleuteslutas ärnyman

befintliga kärnkrafteninte troligt den skulle avvecklas. Dedet att nu
därför Vidarefallen uteslutas. detteoretiskt tänkbara llA och lllA kan är

kapacitetstillskott i kondenskraftsannolikt betydande skulleinte någraatt
perioden befintlig kämkraftskapaci-under den aktuella allbehövas om nu

livstid. fallensin ekonomiska Därmed kan lB, ICbehölls under helatet
fallet fliskon-något lösare grund har llD, dvs.och ID uteslutas. På även

kombination relativt tillgång uteslutits.i med god på FIXEL,dens
fall således:De studeras närmare ärsom

kärnkraft.baserad på155 TWh FIXEL och FLEXEL1A :
och FLEXEL baserad på kolkondens.IIB 145 TWH FIXEL:

baserad på naturgaskonsens.IIC 145 TWH FIXEL och FLEXEL:
kolkondens.105 TWH FIXEL och FLEXEL baserad påIIIB:
naturgaskonsens.105 TWh och FLEXEL baserad påIIIC: FIXEL
biobränslekondens.l05 TWH FIXEL och FLEXEL baserad påIIID:

elanvändningUtveckling ochBNPav
itill 920,7 miljarder SEKnationalräkenskaperna uppgick BNP 1985Enligt

uppgick tillElanvändningen exklusive förluster ochpriser.det årets export
nivån förredovisas beräknade BNP och120 TWh. Tabell 5.1 denIca

föränd-genomsnittliga årligaelanvändning 2000 procentuellaår densamt
" Kostnadsberäkningar-i storheter mellan l985 och 2000.ringen dessa för olikade alterna-naelprisema stigerför fallendrag alla de studerade ärEtt attgemensamt liven bygger på Carlsson
1989.i fallfall elprisnivån °/0 1985 och lllDkraftigt. IA således 45 högre än ärI är
z bekräftasDetta av ge-liggerfallen innebär elprisökningar88 °/0. andramotsvarande tal De som nomförda modellsimule-

fallen reflekterar givetvisSkillnaden olikamellan demellan dessa värden. ringar.
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Tabell 5.1 Beräknadutveckling BNP och elanvändning.av

2000BNP 1985-2000 2000EL 1985-2000
109 SEK % °/0år TWh årper per

IA 1254,2 2,06 140 1,03
llB l247,4 2,02 134 0,74
llC 1245,3 2,01 131 0,59
lllB 1234, 1,95 133 0,71
1I1C l226,l 1,91 123 0,18

1224,8I11D 1,90 120 0,00

olika alternativ för produktionkostnadsskillnader mellan FLEXEL.av
förjämfört elprisnivån 1985 uttryck skärptaSkillnaden med är ett att

för kraft,höjt kostnaderna ocksåmiljö- och säkerhetskrav ärny men en
vid mittenelprisnivån mycket lågden svenskakonsekvens att avvarav

l980-talet.
delvis god vattentillgångelprisema l980-talet berodde pålåga underDe

kämkraftskapacitetdelvis på mycket mängdunder några år, att storen
hälft. kraft-drift första Därmed blev det svenskai under l980-taletstogs

vilketmarginella produktionskostnader mycket låga, också på-systemets
efterfrå-stigande inkomster emellertidkraftprisema. Medverkade växer

elproduktionskapacitetenblir befintliga alltdärmed denpå och engan
kraftsystemets marginalkostnad vilketdriverDettaknappare resurs. upp

förlopp stigan-elprisnivå. blir medigenom i stigande Resultatetslår etten
småningomökning elanvändningen. Så nårelpriser och långsamde av

investeringar i tillkommande kraftelprisema nivå lön-dock görsomen
samma.

betyderSamtliga fall innebär utvecklingsmönster detta slag. Detett av
Skillnadernagenomgående mellantillskotten FLEXEL är små.att av

elanvändning reflekterar i första hand olikafallen i densåväl BNP som
bedömningsfråga skillnaden itillgången på FIXEL. Det ärstora omen

tydligtfallen liten. Dock detolika stor eller ärmellan de ärBNP att
vid givna förutsättningarna inteAlternativ för tillgången depå FIXEL111

BNP-tillväxt minst 2%förenlig på år.medär peren
fallet2,4% vid sekelskiftetinnebär högre BNP I11D. IFallet IA än
priser.miljarder SEK i 1985 års Dettatal det 30 årabsoluta är ca per

skillnad fallen. Om villvaraktig mellan de tvåbelopp bör manses som en
folkhushållets förmö-olika fallen iskillnaden mellan deberäkna tenner av

därför tillårliga skillnaden räknas nuvärde. Någragenhet bör den ettom
genomförtsdock inte här.sådana kalkyler har

energibelysning mellan och ekono-ytterligare samspeletFör att avge
betingelsergenomfördes alternativ kalkyl under demisk tillväxt somen

tekniska utvecklingen innebäraför fall dengäller IlIB. I denna antogs en
energiåtgången, användningen ochytterligare reduktion dvs. ELavav

BRÄNSLE samtliga näringslivssektorer.i Detta kanproducerad enhetper
energipriser i framtiden stimu-motiveras förväntningar högremed att om

enlighet förutsätt-energibesparande teknik. medutvecklingen Ilerar av
SKOGSINDUSTRI ochoförändrad teknik i T-sektoremasningen om

STÅL inteanläggningar dessa dengamla påverkasBASKEMI av
utvecklingen.energibesparande tekniska
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effekten tekniskaOm den enda denna utveckling reduktionav vore en
energiförbrukningen producerad ienhet de aktuella verksamheter-perav

skulle näringslivets energianvändningså exklusive elanvändningen ina,
anläggningargamla" 1,0% fallT-sektoremas växa långsammare iän

tillIIIB. För anknyta aktuellt språkbruk dettaär vad kan väntaatt ett man
frånvaro dynamiska effekter.sig vid av

Emellertid energieffektivitet formökad produktivitetsökning,är en av
teknisk Förändring möjliggördvs. produktion givnastörre meden som
Speciellt innebär ökad energieffektivitet produktionskostna-lägreresurser.

konkurrensförmåga ider och ökad de energiintensiva sektorerna. Detmest
därförfinns skäl analysera hur den högre energieffektivitetenatt antagna

påverkar elanvändningen tillnär hänsyn de indirekta, eller "dyna-tarman
miska", effektema ekonomin.på Resultaten sådan analysav en samman-
fattas i Tabell 5.2.

Tabell 5.2 inverkan ökad energieffektivitet.av

BNP 2000 1985-2000 2000EL 1985-2000
109 °/0SEK år TWh % årper per

IIIB 1234,l 1,95 133 0,71
IIIB-E l257,6 2,08 122 0,11

Användningenf energi producerad enhet reducerasmed ytterligare % årlav per per
näringslivet exklusive T-sektoremas "gamla" anläggningar.l

framgår elanvändningens tillväxt reduceras medTabell 5.2Det attav
följd tekniska utvecklingen. denna% till den Bakom0,6 år antagnaavper

finns flera faktorer ielanvändningens tillväxt verkarreduktion somav
näringsli-effekt energieffektivitet iolika riktningar. ökad delarEn är att av

efterfrågantill BNP-tillväxt och därmed växande påleder snabbarevet
energiin-energieffektiviteten särskilt deenergi. Vidare den högregynnar

BNP-ökningentensiva basindustriema, vilket innebär tenderar attatt
faktorer"energiintensiv" inriktning. Sammantaget dämpar dessa denen

teknikens energibesparande effekt.nya
faktorer i riktning.Emellertid finns det också verkar En ärmotsattsom

till i faktorpriser,tillväxten i kommer uttryck högreden snabbare BNPatt
kapital-kapitalavkastning. Eftersom baseras påi fall högre FLEXELdetta

teknik, leder detta till högre elprisnivå och därmed lägre elan-intensiv
ieffekt, elanvändningen altema-vändning. också dämparEn annan som

innebäromstruktureras påtivkalkylen, T-sektorema sättär attettatt som
flyttaselanvändningen producerad enhet reduceras. Mer konkret pro-per

till följdfrån till anläggningar denduktionen gamla nya"över som, av
elforbrukningutvecklingen, betydligt lägre produceradtekniska har per

enhet.
energieffektivitetvisar energikostnader och har bety-resultatDessa att

makroekonomiskt perspektiv.för ekonomins utveckling idelse även ett
energieffektivi-effekten energianvändningen ökadvisar också påDe att av

till indirekta effektemainte hänsyn dekan överskattaslätt tartet om man
förutsättningarnarimliga variationer iproduktion inkomster. Medochpå

energieffektivi-altemativkalkylen till och med hända ökadfor kan det att
elvändning.tillleder högretet
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Utvecklingen sektornivåpå
tidigare innebär samtliga fall stigande elpriser.Som nämndes iTakten den

Ävenelprisstegringen varierar 3% 4%reala mellan och drygt år. deper
faktorpriserna förändras tiden. stigerandra över Således reallönenivån

% priset fallermed 1,8 år medan skogsråvara °/0på med 0,8 årca per ca per
i samtliga fall. Avkastningen kapital ipå dock konstant.är Dessastort sett
faktorprisförändringar påverkar näringslivets olikasektorer på Exem-sätt.
pelvis innebär elprisernade högre betydande kostnadsökning i SKOGS-en

STÅLINDUSTRI BASKEMI, produktionskostnademaoch medan i
inteVERKSTAD påverkas Tabell 5.3 redovisasnämnvärt. I den beräkna-

årliga procentuella förändringen produktionende i dessa sektorer.av

Tabell 5.3 Beräknadförändring produktioneni valdasektorermellan 1985och2000av
underolika antaganden.
procent årper

STÅLSKOGSINDUSTRI BASKEMI VERKSTAD

IA 0,42 0,00 3,66
IIB -0,52 -O,l3 3,7l
IlC -0,59 -0,26 3,73
llIB -0,5l 0,33 3,71
lllC -0,8l 0,24 3,79
IIID -8,10 1,43 3,80

Dessa resultat tyder tiden frampå till sekelskiftet, kärnkraft-att oavsett
savveckling ytterligareoch skärpta miljökrav, kan innebära omfattandeen
omstrukturering det näringslivet.svenska Skälet till detta denär attav
konkurrensfördel för elintensivaden industrin 1980-talets elpri-lågasom

innebar inte bibehållaskan investeringar i tillkommande kraft skallser om
underkastas avkastningskrav investeringar i andra sektorersamma som
och alla elanvändare skall betala pris elproduktionensett motsom svarar
marginella frånkostnader. Avsteg dessa principer struktureffek-dämpar

innebär samtidigt misshushållning med ekonominsterna, samlademen
och därmed långsammare tillväxt.resurser

Resultaten för fall kräverIIID särskild kommentar. detta fallI antasen
FLEXEL produceras med biobränslebaserad kondenskraft. Biobränsleatt

till betydande skogsavfallär del och ved inte skulle använ-en som annars
fördas massaframställning eller virke. Biobränslebaseradsågatsom

kraftvärme förutsätts baserad på denna Vidbränsle. produk-typvara av
tionen FLEXEL Förutsätt emellertid kraftsektom konkurrerar medattav

SKOGSRÅVARA.SKOGSINDUSTRI inhemskaden Dettaom resursen
antagande är något godtyckligt, kalkylen visar ändå på problema-men en
tik kan bli aktuell vid storskalig utbyggnad biobränslebaseradsom en av
elproduktion; konkurrensen skogsråvaran driver pris, vilketdessom upp

tillleder kontraktion skogsindustrin. empiriskaDå det underlageten av
för fall IIID är så osäkert kommer det emellertid inte ibehandlas denatt
fortsatta framställningen.
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koldioxidochkvävesvavel,Utsläpp av
redovi-intressekapitel detdiskussionen i ärnästa attförunderlagSom av

olika fallendeoch CO;SOX, NOXutveckling utsläppenden somavavsa
innehåller ocksåTabellenfinns i Tabell 5.4.redovisningsådaninnebär. En

förenli-2000utsläppsnivåer år är1985 och deutsläppenuppgifter somom
kapitlet.inledandeidiskuterades detmiljömålmed de somga

SO., NO, CO, år 2000.ochTabell 5.4 Beräknadeutsläppav
NOX C02"80,

270 315 591985Faktiska utsläpp
63169 1642000Målsatta utsläpp

374 85296IA
377 88300lIB

297 377 86IIC
393 121339IllB

100305 400IllC
394 86305I1lD

Tusen ton.
Miljoner ton.

hänsynutsläppskoefñcienterna i olika sektorer harskattningenVid av
bilar förses med katalysato-effekten NOK-utsläppentagits till på att nyaav

VÄRME medhar beräknatsfrån sektorn VATTENUtsläppenrer.
ochför närvarande gällerförbränningstekniktill de kravhänsyn som

iutgångspunktmedutsläppskoeñicienterna beräknatsgenomgående har
restriktionerytterligare påi bränslen. Någrasvavelhaltpågällande krav

fallen.redovisadeiinte gällt deharutsläppen
2000 deåröverstiger beräknade utsläppendetabellenframgårSom av

baramed andra 0rd nåsmarginal. Målen kanbredmedmålsatta om
framgår ocksågenomförs. Detutsläppsbegränsande åtgärder attytterligare

fallen, medför lägre utsläppövrigajämfört med dekärnkraftsfallet IA, av
förhållandevisinnebärBiobränslealternativet IlIDaktuella slagen.härde

tillgången FIXEL ärbetydligt pålägredenC02;utsläppsmå trotsav
Naturgasfallen IICoch IIC.i fallen lIBinte IA,CO; högre änutsläppen av

SOXoch C02. Dessautsläpp bådeförhållandevis småinnebäroch llIC av
miljöutsläpp dockpå ärfallen med avseendeolikajämförelser mellan de

intemiljökonsekvenseralternativ också andrasamtliga harpartiell; som
behandlas här.
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Ekonomiska konsekvenser utsläpps-av

begränsningar

resultat redovisadesDe i föregående avsnitt visade utsläppenattsom av
svavel, kväve koldioxidoch i samtliga fall blev betydligt högre än de
målsatta. betyderDet särskilda miljöpolitiska åtgärder nödvändigaatt är

målen skall nås. Sådana åtgärder påverkar emellertid den ekonomiskaom
utvecklingen på andraäven sätt.

Syftet med detta avsnitt är belysa konsekvenserna de målsattaatt av
utsläppsbegränsningarna på BNP näringslivetsoch struktur. Det bör påpe-

VÄRMEikas de redovisade kalkylerna har utsläppen frånatt VATTEN
justerats med hänsyn till utsläppsrestriktionemas beräknade effekter på
produktionen fjärrvärme. Som tidigarenämndes innefattar dessa eñek-av

betydande tillövergång biobränslebaserad kraftvärme.ter en

Effekter på BNP och elanvändning
Inledningsvis redovisas de beräknade effekterna på BNP och elanvänd-
ning. Kalkylresultaten sammanfattas i Tabell olika fallenDe betecknas
på tidigare; tilläggetsätt R kalkylförutsättningarnaattsamma som anger
innefattar de miljöpolitiska givenmålen restriktion på utsläppenen av av
80,., NO, och C02. Som nämndes tidigare har det empiriska underlaget
för fall I11D bedömts så osäkert intedet till särskildatt tasvara upp
behandling här.

6.1 Beräknadutveckling BNP och elanvändningvid restriktioner på utsläp-Tabell av
koldioxid.svavel,kväveochpenav

2000 1985-2000 2000 1985-2000BNP EL
109 SEK % °/0år TWhper per

1254,2 2,06 140 1,031A
1401197,5 1,75 1,03IA-R

1247,4 2,02 134 0,7411B
1,65 131 0,0611B-R 1178,7

1245,3 2,01 131 0,5911C
1178,7 1,65 131 0,59llC-R
1234,1 1,95 133 0,71IIIB
1157,3 1,53 102 1,17IIIB-R -1,9111IC 1226,1 123 0,18
149,7 1,48 95 1,58111C-R t -
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I samtliga fall medför utsläppsrestriktionema betydande BNP-förluster.
förluster reflekterarDessa direktabåde indirekta effekteroch restriktio-av
på utsläppen 80,., NO, och C02. "direkta effektemaDe ärnerna attav

reala förmåste användas begränsa utsläppen i förställetattresurser att
framställa och tjänster. Produktionen och tjänster blir medvaror av varor
andra 0rd lägre. På förleder övrigt kämkraftavvecklingensätt tillsamma
direkta effekter reala måste föranvändas ersättaatt attgenom resurser
befintlig elproduktionskapacitet.

"indirekta" elfektemaDe uppstår del i ekonomins anpassningsom en
miljörestriktionema.till viktigEn del i denna anpassning sinhar grund i
omstrukturering utrikeshandeln. Således medför miljörestriktioner-en av
högre kostnader och internationelldärmed sämre konkurrensförmåga ina

de el- och utsläppsintensiva basindustriema. Därmed blir ochexport pro-
duktion, efterfråganliksom på arbetskraft inhemskaoch andra resurser,

ilägre dessa sektorer. efterfråganDen lägre inhemskapå innebär iresurser
sin priserna blirpå dessa lägre, vilket leder till lägre kostnader itur att
sektorer relativtmed låg el- och utsläppsintensitet. Därmed blir dessa
sektorers exportpriser lägre och exportvolym högre.

Slutresultatet situation fullmed sysselsättningär och bytesbalans-en
jämvikt vid mindre fördelaktigt bytesförhållande terms of trade ochett

inkomstnivålägre i falletBNP miljörestriktioner.än Detta kanutanen
också uttryckas mindre inhemskadel den produktionen kanattsom en av

för inhemskanvändas konsumtion, fårdvs mindre "konsumtions-ettman
utrymme.

Mot bakgrund iresultaten Tabell framstår6.1 de aktuella miljömålenav
oförenliga med BNP-tillväxt minst %på 2 år. De åtgärdersom en per som

krävs leder till reduktion den redan tidigare låga tillväxten i BNPen av
0,3med -0,5 °/o år. Detta gäller vid fortsattäven utnyttjande käm-per av

kraft. Genomförda känslighetsanalyser tyder på denna slutsats hålleratt
vidäven betydligt högre substitutionselasticitet mellan kapital och energi

0.6 i förstället 0.3, liksom vid energibesparande teknisk utveckling i
enlighet förutsättningarnamed för den sk altemativkalkylen i kapitel 5.

Även konflikten mellan miljömål tillväxtmåloch är uppenbar iom
samtliga fall, skiljer sig effekten på BNP SO,.-, NOX- och COz-målenav
påtagligt mellan de olika fallen. Således innebär realiserandet dessa målav

BNP-förlust med 56,7 miljarder SEK i 1985 priserårs i fall IA, medanen
sifframotsvarande i76,4 fallär IIIC. Man kan också BNP i fallnotera att

IA 104,5 miljarderär SEK, eller 9 °/0,högre i fallän IIIC-R. Den samladeca
effekten kämkrafts-, svavel-, kväve- och koldioxidrestriktionemaav mot-

således mycket ekonomiskastorasvarar resurser.
Frågan i vilkenär då utsträckning de negativa effekterna på BNP-som

tillväxten kan begränsas skulle avkall på något miljömålen.om man ge av
När det gäller målet avveckla kärnkraften belyses dettaatt resultaten iav
Tabell 6.1. Effekten restriktioner på utsläppen SOX,separata NO,av av
respektive C02, under förutsättningarde allmänna förgäller fall IIIB,som
belyses de resultat redovisas i Tabell 6.2. I tabellen innebär fallav som tex
IIIB-SO, förutsättningarna för fall IIIB gäller tilläggetatt med finnsdetatt

de miljöpolitiska målen bestämd restriktion på de totala utsläppenen av
80,..av



Tabell 6.2 utvecklingBeräknad BNP ochelanvändningvid restriktioner påseparataav
utsläppen svavel,kväveoch koldioxid.av

BNP 2000 1985-2000 EL 2000 1985-2000
109 SEK % år TWh °/oper per

1I1B 1234,1 1,95 133 0,71
lllB-SOX 177,1I 1,63 123 0,16
lllB-NOx 1194,9 1,74 108 -0,68
IIIB-CO; l164,6 1,57 95 -1,59
lllB-R 1157,3 1,53 102 -1,17

miljömålenoch har betydandeDessa resultat tyder på att vart ett av
effekter tillväxten i Emellertid beträffandenegativa på BNP. har målet

koldioxidutsläppen i effekt BNP-tillväxtenpå alla trestort sett samma som
tillsammans. resultat särskilt anmärkningsvärtutsläppsmálen Detta är

koldioxidmálet "nolltillväxtmål,till medan svavel-med hänsyn äratt ett
förhållandeinnebär reduktioner i till tidigareoch kvävemálen avsevärda

realiserasutsläppsnivåer. Dock bör det Coz-målet inte kundeattupprepas
i för 62,9 miljoneri fall utsläppen blev 68,8 stället målsattaIIIB; ton.

Effekter globala utsläpppå
följandeframgå avsnitt miljörestriktioncma effek-Som kommer haratt av

produktionen i utsläppsintensivanäringslivets struktur; sektorerpåter
rimliga tolkningenminskar BNP. Den detta resultatän är attmer av

produktionen i näringsgrenardessa Ökar utomlands i motsvarande mån
den globala förbrukningenän de aktuella minskar.attsnarare av varorna

Frågan nettoeffektenär då vad på de globala utsläppen de svenskaav
restriktionema bli.kan väntas Resultatet den överslagskalkyl redo-av som
visas i Tabell 6.3 kan belysa detta. Utgångspunkten deär resultat som

i fallerhölls IIIB och antagande utsläppen producerad enhetett attom per
utomlands desamma i Sverige.är som

koldioxidförändringar svavel,kväveoch6.3 globala utsläppenTabell Beräknade av av
Sverige.följd utsläppsrestriktioner itill av

Reduktion utsläppenav

Sverigei utomlands globaltUtläpp utan
restriktioner

106170 6450. 339 + ---229 -218393 +11NOX
48121 53 5C02" +- -

Miljoner100 ton.ton.

omlokalisering produktion begränsar deResultaten tyder på att av
Ändåeffekter de svenskapå de globala utsläppen.svenska åtgärdemas ger

bidrag till reducera de globala utsläppen. Detbetydandeåtgärderna attett
energianvänd-direkta utsläppsbegränsande åtgärder och lägreinnebär att

utsläppsrestrik-utsläppsbegränsningarning för delen destår större av som
medför.tionerna
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sektornivå.Effekter på
effekterna sektomivå redovisas försttill belysningen påSom bakgrund av

faktorprisema i olika fallen, jämviktsprisema påberäknade de dvs.de
SKOGSRÅVARA. GenomgåendeKAPITAL, ARBETSKRAFT, EL och

prisindex 1985 hade värdet 1,00. erhållna resultatendet De ärär som
sammanställda i Tabell 6.4.

identiska för fallentabellen resultaten IIB-R och IIC-framgårSom ärav
produktionen i fall.till FLEXEL noll båda dessaSkälet detta ärR. är att av

fall l985l,00faktorpriser i olikaBeräknadeTabell 6.4
SKOGSRÅVARAARBETSKRAFT ELKAPITAL

1,452 0,9051,3321,018IA
1,393 0,8401,2500,979IA-R

0,8881,5761,3251,010IIB
0,8071,5761,2430,969IIB-R

1,649 0,8781,3211,005IIC
0,8071,5761,2430,969llC-R
0,8881,5821,3181,018IIIB

2,556 0,6711,2040,925IIIB-R
1,833 0,8551,3051,004IIIC
2,874 0,6411,2040,91011IC-R

fallen bety-för tvåi förutsättningarna deskillnadenendaDärmed denär
delselös.

tillmiljörestriktionema ledertyder påredovisade resultatenDe att en
alltså dekapitalavkastning. Detta ärreallöner ochreduktion bådeav

miljörestriktionema skallförkrävsfaktorprisanpassningar att varasom
faktor-Omjämvikt i bytesbalansen.sysselsättning ochfullförenliga med

obalansfenomen medtill stånd uppstårinte kommerprisanpassningen
föra för långtemellertidföljd. skulleDetförluster BNPytterligare somav

sannolikasigprecisera vilka balansproblemförsökahär ter mestatt som
få.ekonomin dessa kaneffektervilka påoch som

ARBETSKRAFTKAPITAL ochjämviktprisema påReduktionen av
kapitalbildningförutsättningarnainnebäraemellertid ocksåkan att om

arbetskrafts-exempelvisOmarbetskraft revideras nedåt.börutbudoch av
reallönereduktion med0.2, skullepriselasticitet skulle såutbudets envara

°/o. skullearbetskraft med 2 Dettareduktion utbudet10% tillleda aven av
°/0.Motsvarandeytterligar -2reduktion med ltill BNPi sin ledatur aven

emellertiddetkapital. Här räckerför utbudeträkneexempel kan göras av
produk-effekter på utbudetbeaktadei kalkylemakonstatera attatt av

redovisadetidigaredeförstärker de slutsatsertionsfaktorer snarast som
föranleder.resultaten

redovisas i Tabell 6.4 ochfaktorpriseffekterbakgrund deMot somav
oli-produktionsfaktorema inäringsgrenar använderolikaförhållandet att

miljörestriktionema betydan-harräkna medproportioner kanka attman
i TabellredovisasKalkylresultatennäringslivets struktur.effekter påde

6.5.



Tabell 6.5 Beräknad produktion i valda sektorer år 2000 respektive restrik-medutan
tioner på utsläppen svavel,kväve koldioxid miljarder SEK 1985årsoch i priser.av

STÅLBASKEMISKOGSINDUSTRI VERKSTAD

1985 67,2 129,9 229,9
63,1 129,8 398,3IA
59,5 56,2IA-R 437,5
62,2 127,411B 400,9
56,911B-R 54,9 441,4

llC 61,5 124,8 402,4
llC-R 56,9 54,9 441,4

62,3lllB 136,5 401,0
lIlB-R 46,7 40,0 457,5
lllC 59,5 134,6 406,1
lllC-R 29,544,5 464,4

bakgrund sig struktureffektemaMot dessa kalkylresultat deterav av
STÅLmiljörestriktionemaaktuella dramatiska. särskiltDetta gäller

BASKEMI där produktionsminskningen jämfört med 1985 nivåårs upp-
till 57% °/0.går mellan och 77 Effekterna produktionen ipå SKOGSIN-

DUSTRI dämpas kostnadsökningen delvis prisetövervältras på påattav
SKOGSRÅVARA. Ändå miljörestriktionematyder resultaten på redu-att

produktion, och därmed sysselsättning, i SKOGSINDUSTRI i för-cerar
hållande till 1985 nivå.års

det gäller VERKSTAD sig i kraftigNär det stället ökningrör om en av
produktion.och Bakgrunden den lägre från basin-ärexport nettoexporten

dustriema och expansionen baseras framförallt reallöneanpassningpå den
Återigenredovisades i Tabell 6.4. det skäl understrykaär deatt attsom

redovisade resultaten i hög nödvändiga faktorprisan-grad beror på denatt
passningen tillkommer stånd.

för utsläppsbegränsningMarginella kostnader

effektema utsläppsrestriktionema det ocksåUtöver de totala är avav
För begränsningintresse redovisa de beräknade marginella kostnadernaatt

olika kostnadsmått i princip vilkade utsläpp. Dessatyperna av angerav
utsläppsavgifter, prisereller på överlåtelsebara utsläppsrätter, gör attsom

redovisas imiljömålen erhållna resultaten Tabellde aktuella uppnås. De
6.6.

Tabell 6.6 Beräknademarginella kostnaderSEK/ kg för begränsning olika utsläppavår 2000 SEK i 1985års prisnivå.

Marginell förkostnad begränsautsläppatt av
SO, NO, C02

IA-R 36 48 0
lIB-R 35 47 0
IIC-R 35 47 0
IIIB-R 34 45 0.23
llIB-SOx 35 0 0
lIlB-NOx O 47 0
IIIB-CO: 0 0 0.31
IlIC-R 33 44 0.16
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beräknade marginella förDe kostnaderna begränsa utsläppen SO,att av
reflekteraroch NOX reningskostnaden,den fördvs kostnadenantagna

produktion tjänster idessa sektorn SkillnadernaRENING. mellan deav
fallenolika uttryck skillnaderna i kapitalavkastningskravär se Tabellett

underliggande6.4. De kostnadsuppskattningarna mycket Tillär osäkra.
marginella reningskostnademadetta kommer de i verklighetenatt sanno-

likt högre lägre de totala förutsättsär utsläppen medan deär, vara
i förkonstanta modellkalkylema. Resultaten SOX ioch NO, Tabell 6.6

därför i praktiken inte vilkasäger så mycket utsläppsavgifterom som
förskulle krävas nå de aktuella utsläppsmålen.att

beräknade direkta reningskostnaden tillDen uppgår högst miljar-5.5ca
ider SEK de kalkyler i Tabell 6.6. förhållande tillI densom anges

beräknade totala reduktionen till följd miljörestriktionemaBNP ärav av
mindre 10%.detta belopp Osäkerheten i beräkningen marginellaän deav
förkostnaderna utsläppsbegränsning därför intetorde ha väsentlignågon

förbetydelse de allmänna slutsatser kan dras på grundval kalkylre-som av
sultaten.

När det gäller den beräknade marginella för begränsningkostnaden av
COz-utsläppen situationen delvis finnsär ingen direktHären annan.
reningsmöjlighet, åtminstone inte i modellekonomin. Det betyder denatt

reflekterar substitutionsmöjlighetemamarginella kostnadenberäknade
substitutionsmöj-iolika produktionsfaktorer de olika sektorer ochmellan

Äveni slutanvändningssektom. härlighetema mellan olika varugmpper
underliggande parameterskatt-osäkerhet i deföreligger betydandeen

förtjänar allvar deresultaten ändå på större änningarna, att tas sommen
SO, och NOX.avser

begränsning CO,-marginella förkostnadenFörhållandet denatt av
COz-restriktionen intevissa visar ärblir noll i kalkylerutsläppen att

blir de målsattai fall, dessa utsläpp lägre änbindande dessa dvs som en
dereduktionen andra utsläpp. Mer konkret det så"biprodukt är attavav

NOx-utsläppen åstadkoms lägrereduktioner SOX-ochstora som genomav
medför lägre C02-bränsleanvändning ändrad sektorstrukturoch även

i modellkalkylen tenderari verkligheten,gällerutsläpp. Detta även men
effekt.förstärkaaggregeringsnivån dennahögaden att

för COz-utsläppenbör målettillägg till dessa resultat nämnasSom att
fallen IIIC. dessafull sysselsättning i IIIB och luppfyllas vidinte kunde

förrespektive 63,7 miljoner i stället det68,8fall blev utsläppen C02 tonav
elanvänd-redovisade BNP och62,9. resultatenmålsatta värdet De avser

fall.full sysselsättning i samtliganing vid
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Slutsatser

Åtgärder kärnkraftskapacitet restriktionerochbefintligavveckling avsom
första kan kallaskostnader. Dentill tvåutsläpp lederolika typerpå av

realkapitalproduktivtikostnader. sin grundharoundvikliga Dessa att
tillomfördelas använd-alternativ utesluts ochtekniskaskrotas, resurser

dessaSammantaget ärproduktivitet lägre.ärderasdärningsområden
produktivitetsminskning imöjligaför lägstadenuttryckkostnader ett

medfö-uppsättning åtgärder kanviss väntasekonomin helhet som ensom
oundvikliga kostnader.benämningenDäravra.

anpassningskostnader. kanHärkallaskostnader kanandraDen typen av
"flaskhalsproblemmedhar göraurskilja Dettvå atttyper. avenaman

vissabristuppstå påkan detomställningsprocesssnabbiolika slag; en
genomföratidenkeltdet heltTill kommer attdetta tarattresurser.

försäljningsorganisationer,produktionsanläggningar ochiinvesteringar
affärsmöjligheter. sambandImarknader ochidentifieraliksom att nya

flaskhals-kraftslag kankärnkraft till andrafrånövergångsnabbmed en
anlägg-i samband meduppståtidsutdräkteroväntadeoch attproblem nya

försörjningen med bränslenochprojekteras och byggasningar skall att nya
skall tryggas.

imed trögheterharanpassningskostnad göraandra attDen typen av
relativ-anpassningenfaktorpriser. Omochprodukt-anpassningen avav

till ochleda obalanser temporärttill stånd, kan dettainte kommerpriserna
realkapi-arbetskraft ochi formtillgängligautnyttjandelågt resurser avav
möjligt.varithadevadblir lägre BNP änKonsekvensental. annarssomen

oundvikliga kostna-uteslutandegenomförts häranalysDen avsersom
kvantifieraochanalyserauttömmande sättnågorlundader. påAtt ett

betydligtochanpassningskostnader delsställer krav på meren annan
preciseringdrivenganska långtanalysmetodik, delskomplicerad aven

kom-statsmakternaenergipolitiska åtgärdermiljö-i ochdeinnehållet som
harmiljömålen. Sammantagetaktuelladei syfte uppnåvidta attattmer

alltför resultat.uppgift osäkertalltför med ettdetta bedömts storvara en
genomförts ändådetanalys ärdentill slutsatsernaMed hänsyn somav

blikananpassningskostnadertill deförsöka hänsynviktigt taatt som
inget talarförst konstaterakan dåsammanhang. Mani attaktuella detta

kärnkraftsav-bli negativa, dvs.skallanpassningskostnaderna attför att
produktivitetsökning-förmiljökrav skall bana vägenveckling och skärpta

föri ställetAllt talarskulle kunna uppnås.inte att anpass-annarsar som
dras denkanförstärker de slutsatserskilda slagningskostnader avsomav

stora"anpassningskostnaderna ärdåFrågangenomförda analysen. är om
identifierats.kostnader"oundvikligatill dei förhållandesmåeller som
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frågaNågot exakt på denna intekan Dock ligger det i sakenssvar ges.
anpassningskostnader är engångskaraktär, medannatur att deav

oundvikliga kostnaderna är I nuvärdesberäkning tordepermanenta. en
därför anpassningskostnaderna i allmänhet i Förhållandeväga ganska lätt
till de oundvikliga kostnaderna. Dock kan produktions-permanenta
bortfall anpassningsprocessunder leda till minskad kapitalbildning ochen

varaktigt tillgångdärmed lägre realkapital.på
välfärdsutvecklingDen följer visst ekonomiskt utvecklings-ettsom av

förlopp beror på hur inkomster inkomstförändringaroch fördelas mellan
olika i samhället. Den genomförda analysen har i föroch sig integrupper
beaktat fördelningsetfekterna de studerade åtgärderna. De erhållnaav
resultaten kan ändå utnyttjas för översiktlig analys fördelningseffek-en av

i olika fallen.de Mot bakgrundterna resultaten för elprisutveckling ochav
förändringar i näringslivets struktur det specielltär två grupperi samhället

i hög grad kan påverkas de aktuella miljörestriktionerna.som av
förstaDen iär anställda de el- och utsläppsintensivamestgruppen

delarna basindustrierna. Kalkylresultaten tyder på kraftig reduktionav en
produktion och sysselsättning i dessa näringsgrenar. Med hänsyn till deav

aktuella industriernas lokalisering det troligtär sådan omstrukture-att en
ring näringslivet kan ha direkta effekter på lokalastora marknader förav
arbetskraft därav följande indirekta effektersamt på lokala förmarknader
fastigheter, service Sammantaget kan detta innebära betydandem.m. en
inkomst- förmögenhetsförlustoch för människorde bor och arbetar isom
vissa eller regioner.orter

Den andra särskiltär utgörs de hushållutsattgruppen som av som
direktverkandeanvänder elvärme. För dessa hushåll är elenergi relativten

utgiftspost. De har dessutom relativt möjligheterstor små tillövergåatt
andra uppvärmningsformer. Det betyder de högre elprisema haratt en
förhållandevis effekt på levnadsomkostnadema förstor dessa hushåll.
Sammantaget det relativtär liten del befolkningen i första handen av som
får bära kostnaderna för de studerade åtgärderna.

Fördelningseffekterna miljö- och energipolitiska åtgärder kan emel-av
lenid påverkas undantagsregler och andra kompenserande åtgär-genom
der. Emellertid innebär sådana åtgärder anpassningen till ökad knapp-att
het på elenergi och restriktioner på de totala utsläppen flyttas till andra
sektorer där kostnaden högre.är Det vinnaskan i mindre negativasom
fördelningseffekter måste betalas med förlusterstörre BNP. Någonav
beräkning kostnaderna för undantagsregler och andra kompen-av typer av
serande åtgärder har intedock genomförts.

Syftet med denna utredning undersökaär det sannolikapåatt om
föreliggergrunder målkonflikt i den långsiktiga ekonomiska politiken ien

Sverige. Inledningsvis preciserades syfte till frågan viss uppsättningom en
miljöpolitiska mål kan förenliga med BNP-tillväxt på minst 2%vara en

Ävenår. De redovisade resultaten tyder intepå detta möjligt.ärattper om
osäkerheten den tillväxtenexakta i BNP och utvecklingen på sektor-om
nivå är är detta mycket robust slutsats.stor, En allmän värderingen av
vilka anpassningskostnader kan uppstå och de ekonomisk-politiskasom
reaktionerna på dessa förstärkatenderar slutsatsen.att

Alla de redovisade kalkylema har genomförts förutsättningenunder att
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energipolitiken inte med ellermiljö- samordnassvenska ochden anpassas
i omvärld. Om sådan samord-utvecklingen dessa områden vårpåtill en

effektema itill troligtanpassning skulle komma stånd detärning eller att
troligtväsentligt Speciellt detbli annorlunda. ärSverige skulle att om-

bli lika omfattande.näringslivet inte skullestruktureringen av
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Appendix numerisk jämvikts-allmänEn
modell den svenska ekonominav

Modellens allmänna egenskaper
beräkningar redovisas iDe huvudtexten har genomförts hjälpmedsom av
numerisk modell ekonomin.den svenska Modellen har utvecklatsen av

inom för utredning.denna detta appendix beskrivsI modellen iochramen
Appendix 2 redovisas empiriskadess underlag.

Modellen numerisk jämviktsmodellär allmän i traditiondenen s.
sin ihar grund Johansen 1960 översiktligt beskrivsoch isom som
1989 innebär kapitalbildning,Bergman c. Det arbetskraftutbud ochatt

teknologisk utveckling utanförbestäms modellen, medan med model-man
hjälplens kan identifiera sektorvisa Fördelningden tillgängligaav resurser
vid given framtida tidpunkt ekonomins samtligagör produkt-attsom en

faktormarknaderoch i jämvikt.bytesbalansen ärsamt
förutsätts faktormarknaderDet alla produkt- och karaktäriserasatt av

konkurrens och samtliga faktorpriserprodukt- och flexibla.ärattren
Modellen statisk till sin karaktär och innehåller inga förär marknader
finansiella tillgångar. Enskilda delar modellen bygger på Haalandav m.
1987, Bergman 1986, Görling 1988 och Lundgren 1985. Modellen är

i PC-versionenprogrammerad GAMS se fl. 1988.Brookeav m.
Modellekonomin består produktionssektorerantal ochettav en aggre-

gerad slutanvändningssektor. förDenna all inhemsk efterfråganstår på
"färdiga" tjänster,och tjänster intedvs. och användsvaror varor som som

iinsatsvaror näringslivet. Produktionssektorema kan in idelas katego-tre
rier benämns T-sektorer, M-sektorer och N-sektorer. Indelningensom

vilkenbygger på beroende världsmarknadspriser och utrikeshan-typ av av
i respektivedel gäller sektor. den här aktuella tillämpningen finnsIsom

två T-sektorer, M-sektorer olikadet och två N-sektorer. De sektorerna,tre
definieras ingåendemed avseende på branscher i Appendix harsom

följande beteckningar:

T-SEKTORER
SKOGSINDUSTRI
STÅL BASKEMI

M-SEKTORER
VERKSTAD
SKYDDAD
TJÄNST TRANSPORT

N-SEKTORER
VÄRME VATTEN
OFFENTLIG
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N-sektorerbådaRENING. Deoch ärfinns ELsektorernaDessutom
behand-utrikeshandel,världsmarknadspriser ochpåmed avseende men

för sigdiskuteraslämpligendei övrigt sådanärsektorerlingen dessa attav
modellen.beskrivningvid aven

alltsåinternationella marknader. Det ärpristagare påT-sektorerna är
Heckscher-betingelserunderförutsätts arbetasektorer somsammasom

utrikes-omfattandeharM-sektoremaproducenter.Ohlin modellens en
produktdifferentiering-grundprodukter. Pådifferentierademedhandel av

bestämdainte heltprodukterpriserna på M-sektorernasinhemskadeären
behand-därför i modellenM-sektorerna kanvärldsmarknadsprisema.av

slutli-1969. N-sektorerna,Armingtonföreslagitslas på det sätt avsom
alltsåutrikeshandel och därobetydlighar heltsektorerdeär somgen,

kostnadsförhållanden.efterfråge- ochinhemskapriserna bestämdaär av
iproduktionsfaktorerolikasådanProduktionsteknologin attantas vara

produce-Användningenvarandra.utsträckning kan ersättavarierande av
proportionelldockenergi förutsätts motinsatsvarorrade pro-utom vara

produktionsfaktorema ärsubstituerbaraDei respektive sektor.duktionen
Emellertid skogsråvaraärbränslen.ocharbetskraft, kapital, råvaror,

empiriska under-identifierad i modellensråvara ärden enda typ somav
efterfråganpositiv påskogsindustrin harSåledes det baralag. är som en

produktionsfaktorema be-substituerbaramodellekonomin. Deiråvaror
SKOGSRÅVARA N, ELK,KAPITALARBETSKRAFT L,nämns:

BRÄNSLE ianvänds deninomBeteckningamaF.och parentesE
modellen.beskrivningenmatematiska av

oelas-förutsätts heltKAPITALARBETSKRAFT ochUtbudet varaav
SKOGSRÅVARA priset på dennapåberorutbudettiskt, medan resurs.av

ochi befintligaelproduktionentill delbestår vatten-ELUtbudet avenav
elproduktioni kraftvärmeverk. Dennaelproduktionenkärnkraftverk samt

oelastiskt. RestenheltförutsättsutbudetochFIXELbenämns avvara
intevärmekraftverk som ärtillkommandefrånelproduktionen kommer

utbudetför antyda ärFLEXELbenämnskraftvärmeverk och attatt
BRÄNSLEkostnadsförhållanden.efterfråge- ochberoende påflexibelt och

Utbudetolja, kol ochdvs.fossila bränslen,importerade naturgas.är
världsmarknadspriset.givnaelastiskt vid detheltförutsätts exogentvara

KAPITAL,ARBETSKRAFT,tillgängligdeUtöver somresurser
SKOGSRÅVARA modellekonominförfogar överFIXEL utgör,och resur-

bun-realkapitali T-sektorema. Detkapacitetbefintligi form somavser
åtgângs-altemativutnyttjandevärde ochkapacitet saknadits i denna antas

i aktuellaproduktionsfaktorer de antasför olikatalen varaprocesserna
givna och konstanta.

medförtjänsteranvändning ochslutligproduktion ochBåde varorav
empiriskaidentifieras i detföroreningarföroreningar. Deutsläpp somav

distinktioni modellenGenerellt görsoch C02.SOX, NOxunderlaget är en
förraförbränning. Detillrelateradeutsläppochprocessutsläppmellan

produktionen och deproportionella motförutsätts mot an-senarevara
BRÄNSLE reduceraVarje sektor kanrespektivei sektor.vändningen av

Efterfrågan påRENING.tjänster från sektornköpasina utsläpp attgenom
olikautsläppenrestriktioner de totalapåtjänstersådana avstyrs av

ekonomin helhet.iföroreningar som
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Teknologi och kostnader

samtligaFör T-, M- och N-sektorer teknologin uppvisa konstantantas
skalavkastning och kunna beskrivas produktionsfunktion Leonti-av en av
ef-typ i substituerbara produktionsfaktorerett producera-aggregat samtav

importeradede och insatsvaror utom energi. Användningen denav
aggregerade produktionsfaktom i sektor j betecknas Yj. Användningen av
producerad insatsvara i i sektor j betecknas Xü och användningen av
importerade insatsvaror i sektor j betecknas Mj, medan motsvarande
förbrukning producerad enhet betecknas respektive Produk-per aü mi.
tionsfunktionen for jsektor kan alltså skrivas

jemin T,M,N.;
J U J

styckkostnadsfunktionDen produktionsfunktiondennamotsom svarar
linjär i priserna produktionsfaktorerpå insatsvaror.är och producerade

definiera konsistent prisindex forFör kunna den aggregeradeatt ett pro-
duktionsfaktom måste beakta aggregeringen gjord.hur ärman

produktionsfaktom definieradDen aggregerade fyra nivåer CES-är av
BRÄNSLE,funktioner. botten" bildas energiaggregatl Q EL ochett av

dvs.

följer fördet prisindex energiaggregatet, kan skrivasPQi,attvarav

L

PÃ;°Q1"°°JP§°°J l-ÖQO 1T, M, N.PQj + e

BRÄNSLE.priset priset sistnämndadär PE på EL och PFj på Detär är
priset skiljer sig olikamellan sektorer på grund utsläppen enhetattav per
BRÄNSLE skiljer sig mellan sektorerna. Variabeln definieras längrePFj
fram i modellbeskrivningen.

definierasnivå kapital energiPå nästa och betecknasett aggregat av som
Liksom för energiaggregatet definieras produktions-Uj. den sammansatta

faktorn CES-funktion, dvs.av en

och prisindexmotsvarande kan skrivas
4

Påj/øujLouiPig-Om M9LÖUÃ T9PUÃ + e5

där således prisetPK kapitaltjänster.är på
SKOGSRÅVA-På nivånästa kombineras kapital-energi medaggregatet

RA till Hj, dvs.aggregatet

HjUj, Nj SKOGSINDUSTRI.

prisindexmed
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l

på "m"PÄJW 3SKOGSINDUSTRIl-ögjPH,- +

SKOGSRÅVARA. faktor användsbaraEftersom dennapriset pådär PN är
prakti-ideti sektordet bara dennaSKOGSINDUSTRIi ärsektorn som

och Hj.skillnad mellannågonken är
tillarbetskraft, Lj,medkombinerasfjärde nivånPå den aggregatet

produktionsfaktorn enligtaggregeradeden

T, M, N,YJÅHj, G

följerdet prisindex för kan skrivasattvarav

1

PRVVi Vil-öyjPYJ 4PL T, M, N.+ e

arbetskraft.priset pådär PL är
marginella kostnaden, på grundMot denna bakgrund kan den som av

sammanfaller i sektor Cj,skalavkastning med styckkostnaden,konstant
skrivas

-xj DHäri aij+PMmj+bj+Vj;jeT,M,N, 5CjPYjAje

P insatsvara i priset på producera-priset producerad och PM ärpådär är
förbrukningenoch den konstantainsatsvaror. Parametramade aü m,-anger

b konstant styck-insatsvaror producerad enhet, medan ärdessa enperav
fram,Variabeln definieras längrej:sskatt på sektor produkter. Vj, som

för j för processutsläpp verksamhetenreflekterar kostnaden sektor de som
medför.

snarlikt uttryck,anläggningarna i gällerde "gamla" T-sektorernaFör ett
nämligen

PlfaijPEej +PFjt§PL PNngRj-kj +++ +

PMmj +v§;+b,-+

STÅLBASKEMI 6SKOGSINDUSTRI,j

olikaförátgångstalende konstantabokstävernadär de små representerar
kapaciteten.befintliga Va-vidinklusive basåretproduktionsfaktorer, den

ikapital sektorgammaltdriftöverskott enhetriabeln peranger

varumarknadsjämviktVarupriser och
ochochproduktionssektor producerarVarje avenvarugrupp varen

produktionssektor.i endaproducerasmodellekonomins envarugrupper
detsektorer och näregentlig skillnad mellaningenfinns alltsåDet varor
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inhemsktgäller producerade Genomgående betecknas producent-varor.
inhemsktpriset på producerad med Pi. Världsmark-t.ex.en vara, vara

Pviv,nadspriset på motsvarande betecknas med medan det in-varugrupp
P23.hemska användarpriset betecknas med Relationen mellan dessa tre

priser skiljer sig mellan olikade sektortypema.
det gällerNär T-sektorema kan de inhemska priserna inte överstiga

världsmarknadsprisema de inhemska producenterna skall kunna ñn-om
kvar på marknaden. kan inteDe heller lägre de internationellaännas vara

priserna; eftersom de inhemska producenterna kan de kvantiteteravsätta
de önskar till rådande priser internationellapå de marknaderna finns det
inget skäl hålla priserlägre på hemmamarknaden.att Det måste alltså gälla
att

PPPi;ieT 7

gäller finnsNär det M- och N-sektorema ingendet direkt relation
prisermellan inhemska och världsmarknadspriser, även M-sektorer-om

internationella konkurrensförmåga i hög grad beror just relationenpånas
priser.mellan dessa När det gäller modellens variabler kan såledesman

från relationenutgå

PP;;ieM,N. 8

inhemskaDen slutliga efterfrågan på i betecknas Di. ochvarugrupp
bestäms inom for linjärt utgiftssystem, dvs.ettramen s.

PjDñj"°PEñ-EPFDñFPM-ñ-M;iT7MaN9Diñ;+@|iI-2
ie T,M

PPñi-Pgñg-Ppbñp-Pwlñnä;DE-:EE
PE T, M1e

MPPñ;PEñEPFDñ-FPMñM§DFñF+PÅE{I-Z
TFD 1G ,

PMñ-MPEñE PFDñFEMDM Å-T MIE ,

ochdär är konstanta och I den disponiblaär inkomstenparametrar
BRÄNSLEminus sparande, medan DE, DF and DM efterfråganär på EL,

importeradeoch för slutlig användning.varor
intermediäraDen efterfrågan liksom efterfrågan importeradepå insats-

bestäms åtgångstalen och i förening med den totala sektorvi-varor av aü mj
produktionen. T-sektorernas lika skillnadenär med mellannettoexportsa

produktion inhemskoch efterfrågan. l M-sektorema är exportefterfrågan
given av
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Z;Z§|:;Qy:|e
13-e;ieM

I

exportefterfrágans elasti-efterfrågade kvantiteten,dendär således är
produeentpriset ochinhemskarelationen mellan detcitet avseende påmed

e vidstorlekindex för världsmarknadensvärldsmarknadspriset, är ett
Z basårstidpunkten.vidkonstantochtidpunkten exportent angersomen

skrivasimporterade kanefterfrågan påtotalaDen varor

DM;e ++M
MTJe 99

importefterfrågan produktionen ioch sektortotaladär M denär
Xj.anläggningar betecknas medProduktionen i gamla

skrivasför varumarknadema kanämviktsvillkorenJ nu som

15X3;+xiFETMNaEjXj+FETaüX§+Di+Gi+Z;;ieT.

16XizfeTMNaüxj+feTaijxg+Di+Gi+Zi;iEM

J 99
efterfrågekomponent. l de kalkylerGi bestämddär är exogent somen

VÄRMEiutredningutförts inom spelar Gi roll endast sektorndenna en
efterfrågan förutsätts bestämd. Det bety-där helaVATTEN exogentvara

förvärdet noll denna sektor.variabeln D;der att antar

produktionProducentbeteende och
och N-sektorerT-, M-

förutsätts välja faktor-olika produktionssektorema dei deProducenterna
tillgängliga teknologin, minimerar produk-givetkombinationer densom,

produktionsvolym maximerar vinsten. Fördentionskostnadema och som
följande villkori innebär dettaanläggningarna T-sektoremanyade att

uppfyllda i jämviktmåste vara

18;ieT.Pg-GSO

Pi C;X; ;ie 190 T.-

20;ieT.Xi0
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vinstenrena producerad enhet icke-positiv produktio-Den ochärper
icke-negativ positiv endast den rena" vinstenär produ-samtnen om per

enhet noll.cerad är
anläggningarT-sektoremas gamla avkastningenl är på det sektorspe-

ciñka kapitalet residuellt vinstmaximerandebestämd. Den produk-
villkorettionsvolymen denär gör attsom

P;Cj ieT 21;

kan uppfyllas. Emellertid kan inträffadet avkastningen på det sektor-att
specifika kapitalet blir negativt. Ovanstående vinstmaximeringsvillkor for
gamla anläggningar i T-sektorema därförmåste kompletteras vill-med
koret

{ 0Oendast 2om0 220 0om

vid bastidpunkten tillgängliga kapacitetenDen i gamla anläggningar
emellertid förmåste underhållas kunna tillgänglig i produktionen.att vara
troligt finnsDet det samband mellan avkastningenär kapitalpå detatt ett
bundet i "gamla" anläggningarär och insatserna for underhållaattsom

anläggningarna. hänsyn till därförFör detta utbudetatt ta antas att av
produktionskapacitet i T-sektoremas gamla anläggningar bestäms av

Xj R3 Kg 23;

Kj kapitalanvändningen vid bastidpunktendär är och j ärparametem
kapacitetsutbudets elasticitet med kapitalavkastningen.avseende på

vinstmaximeringsvillkoretFör M- och N-sektorema är

C;;ieM,N. 24

innebärvilket producenterna i M-sektoremabland annat att agerar som
de skulle kunna tillämpa visstpristagare måtttrots att ettsom grupp av

prissättning internationellamonopolistisk på de marknaderna.

Elsektorn

totala utbudet EL FIXEL och FLEXEL eller, medDet ärav summan av
beteckningarandra

EYE+XE

§5 oelastiskadet helt utbudetdär är FIXEL och X5 utbudetärav av
Storleken detta utbudFLEXEL. beror på den marginella förkostnadenav

värderingoch marknadensFLEXEL EL.av
marginella förDen kostnaden FLEXEL kan skrivas

CE kEPFE PK Vis;+ 25an;
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"BRÃNSLE"där och kg åtgángstalen förär och KAPITAL och VE äran;
den kostnad beror på utsläppen 80,., NOX och C02. Citations-som av
tecknen det importerade bränsle i tillkommandeanvändsattanger som
kraftverk kan olja, kol och därförochett annat aggregat naturgas,vara av
betinga pris, än det används i iekonomin övrigt.ett Givetannat dettasom
kostnadssamband blir vinstmaximeringsvillkoret för produktionen av
FLEXEL

CEPE 03 ;°

PE CE X5 0 272

XE O 282 ,

Sektorn RENING

Priset på reningstjänster, dvs. de framställsprodukter sektornsom av
RENING, lika med marginella kostnaden förantas de aktuella tjäns-vara

förutsättsDet KAPITAL den endaär produktionsfaktomtema. att som
används i denna sektor. Det betyder villkoretatt

Pga kcePk SOX, NOX, C02. 29; e

alltid uppfyllt i jämvikt.är
förmiljöpolitiska utsläppen 80,.,målen etablerar övreDe gränser av

realiserasNOX och C02. Om målen skall på ellersätts, sätt,ett annat ett
miljöutsläpp."pris" och dessa slag prispå Detta kanvart ett av varaav

implicit direkta rening, explicitoch bestämt krav på eller och haav vara
utsläppsavgift prisformen eller på överlåtelsebara utsläppsrätterettav en

Tietenberg 1985. Vid beskrivningen modellen naturligastse är detav
i sistnämnda alternativet.detatt termerresonera av

för föroreningsåledes marknadspriset på utsläppsrätterOm Hc, såäre
marginella betalningsviljan för reningstjäns-detta också mått på denär ett
produktionenvinstmaximerande i sektorn RENING,Den Xce, ärter.

uppfyller villkorensåledes den som

kce 0H, Pk 5 ;"
31Nox C02somkcePk 0Xcáne 3e-
32Xce 02 ;

Faktorefterfrågan faktormarknadsjämviktoch

Med hjälp Shephard°s lemma Varianse 1984 kan faktorefterfrågan iav
sektor bestämmas partielladen derivatan sektorns kostnads-en som av

funktion med avseende den faktornspå aktuella pris. Därmed kan
jämviktsvillkoren för inhemska faktormarknademade direkt skrivas som



är XA+kX+2k 33K2 X;Ce CeE EjaPKje TyM e

ac--lx-; 34L 2 GPLje T,M

LC 35E x DE;+JaPsje T,M,N

aeTptxj;j SKOGSINDUSTRI 36N
N

förMarknaden utsläppsrätter
Som tidigarenämndes distinktiongörs mellan processutsläpp och ut-en
släpp relaterade till förbränning. förra förutsättsär proportio-Desom vara

BRÄNSLEnella produktionen och de användningen imot motsenare av
respektive sektor. Mot denna bakgrund kan de Förore-totala utsläppen av
ning skrivase

:ZfâgéxiTe +feDDF +§peixi§+PeEaFEXE
l

SOX,NOX,CO2 37e

BRÄNSLEdär och fen Förbränningsrelateradedeär utsläppen enhetper
i sektor i respektive i slutanvändningssektom medan och deärpe; pd;
processrelaterade utsläppen i sektor i respektive i produktionen FLEX-av
EL.

Givet dessa utsläppskoeñicienter och de tidigare diskuterade priserna pâ
utsläppsrätter, dvs. IL, kan de sektorspeciñka användarprisema på
BRÄNSLE definieras som

Ppj fej;Pp En., SOX, NOX, C02i C
e

PFD PF Ena fen Sox.+ Non C02 39C
e

Vidare kan producentemas kostnad för processutsläppen, dvs. variab-
lerna och VE, definieras som

2 IL SOX, NOX, C02pe; ;C
e

VE E ne E 30x9 Noxs S02 41peEaFeÃ
C
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föroreningDe totala utsläppen kan reduceras hjälp demedav e av
tjänster iproduceras sektorn RENING, dvs. Emellertid kanXce. desom

i,miljöpolitiska innebära finns förmålen det deövre gräns,att en
efterutsläpp eventuell rening, skillnadenåterstår dvs. mellan Te ochsom

Xçe. Denna kan betraktas den totala tillgångenövre gräns mått påettsom
Efterfrågan sammanfallerpå utsläppsrätter. på utsläppsrätter skillna-med

mellan Te innehavetden och Xce; utsläppsrätter måste demotsvaraav
utsläpp inte elimineras med direkta reningsåtgärder. Utsläppsrättemasom
förutsätts vilketöverlåtelsebara, innebär mark-det kan uppståattvara en

för tillgång. Jämvikt förnad denna marknadenpå utsläppsrättertyp av
förutsätter att

TeXCeTe$0;

Te som NOX C02neTe XCe 0 ; e

44He 02 ;

villkor efterfråganInnebörden dessa dels på utsläppsrätterär attav
får till prisethögst uppgå utbudet, dels på utsläppsrätter måsteatt vara

efter-icke-negativt. Vidare priset positivtpå utsläppsrätter endastär om
frågan modellformuleringenlika bör påpekasär utbudet. Det attstor som

marknadspriset priset innehainnebär på utsläppsrätter sådanäratt att en
period.underrätt en

Makroekonomisk jämvikt
jämvikt alla uppfylla sin budgetrestriktion,I måste dvs.agenter summan

utgifter tjänster fåroch och inte överstiga denpå sparandeav varor
disponibla inkomsten. jämviktsvillkor olikaDetta kan uttryckas på sätt.

formulering införa restriktionvalts här bytesbalans-Den är påattsom en
slutanvändningssektoms disponibla inkomst,saldo. Det betyder attens

variabelndvs. indirekt bestämd denna restriktion. Bytesbalansrest-är av
riktionen skrivaskan

PiwZi+Z PiZi-PMM-PFF-PFEFES; 45z
ueT EM

BRÄNSLE,importengivna bytesbalanssaldot ochS detdär är exogent av
bestämdär av

E1 46X+DF2 ;FjeT,M,N3PF

importen till produktionen FLEXEL, dvs. FE, be-och bränsle äravav
stämd av

FE XE 47are
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beskrivningenMed detta modellenär klar. Det återstår diskuteraattav
modellens empiriska underlag och skattningen dess Dockparametrar.av

lämpligtkan det dessförinnan definiera iBNP model-att termervara av
variabler.lens Det mått på vidBNP används redovisningensom av

kalkylresultaten faktorinkomster, inklusiveär avkastningensumman av
sektorspeciñkt kapitalpå innehavoch utsläppsrätter, indirektaochav

Modellekonominsskatter. bruttoinkomstmått alltså "BNP tillär mark-ett
nadspris. modellens variablerMed kan detta skrivasmått

TRHRJJPJBNP PKK PLL PEE KgPNN z+ + + + +
Ej

än., T E Xj;+
TvMçN

parameterskattningarEmpiriskt underlag och

kalibrering till basårsdata ochModellens skattadeärparametrar genom
information.utnyttjande den vanligasteDetta är näransatsenexternav

i numeriska jämviktsmodellerskattning allmännadet gäller parametrarav
1984. dock understrykas detoch Whalley Det bör ärse Mansur att en

egentligen försvaras hänvisningprimitiv bara kan medmycket metod som
praktiskt realistiska alternativ.till bristen på

skattningsmetodiken inte kvantifieradet gårkonsekvens ärEn att attav
prediktioner. kan detta kompenserasosäkerheten i modellens l någon mån

känslighetkänslighetsanalyser, dvs. undersöker resultatensmed att man
i enskildafor variationer eller parametrar.parametrar grupper av

nationalräkenskapsmatris Socialkalibrerad tillModellen Acco-är en
forvanligare terminologinunting Matrix eller SAM" med den engelska

produktionssektorer identifierade.grundmaterialet Dessa1985. I är 45
i faktorproportionerhar med utgångspunkt dels ochsektorer aggregerats

utrikeshandelns omfattning inriktningdels och påutsläppsmönster, export
Sektordefmitioner redovisas i Appendixrespektive import.

kalibreringen tillmodellens bestämsFlertalet parametrar genomav
informationmåste bestämmas på grundvalbasårsdata. De externsom av

kostnadsfunktionerna,i bestämtbland närmareär annat parametrarna
substitutionselasticiteterna olika produktionsfaktorer. Vidaremellan mås-

efterfrågefunktioner priskäns-i ochslutanvändarsektomsparametrarnate
exportfunktioneri M-sektorernas bestämmas pålighetsparametrarna

information. Till kommer utbudselasticitetendettagrundval extern attav
SKOGSRÅVARAför numeriskt värde.måste ettges

substitutionselasticitetema olika produktionsfak-mellandet gällerNär
tillsektornivå finns omfattande litteratur läggadet ganskapå atttorer en

finns ingen studieFör Dock det på svenskagrund de antaganden görs.som
Wal-just de sektoraggregat aktuella här,data är även omsomsom avser

värdefulltinnehåller i material. Ettfridsson 1987 sammanhanget gene-
redovisas i litteraturenfrån ekonometriska resultatrellt intryck de ärsom

relativt medansubstitutionselasticiteten mellan och bränsle hög,äratt
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för substitutionselasticitetendet gäller mellan energi kapital.ochmotsatta
Vidare flesta studiertyder de på substitutionselasticiteten mellan arbe-att

kapitaloch ganska iär hög, dock allmänhet lägre änte ett.
Mot bakgrund observationerdessa förutsätts här substitutions-attav

BRÄNSLEelasticiteten mellan i energiaggregatetEL och likaQ med 0.8är
sektorer.i alla Vidare förutsätts substitutionselasticiteten Qmellanatt

och KAPITAL lika med 0.3 i samtligaär sektorer. förDå detta är en
resultaten viktig för vilken de ekonometriska resultaten ärparameter
synnerligen motstridiga det alternativaprövas även värdet 0.6. detNär

substitutionselasticitetengäller mellan ARBETSKRAFT och den aggrege-
BRÄNSLEfaktornrade H, alltså består EL, och KAPITAL ioch,som av
SKOGSRÅVARA,sektorn SKOGSINDUSTRI, dessutom förutsätts att

substitutionselasticiteten 0.8 i samtligaär sektorer.
skattningen substitutionselasticitetenFör i sektorn SKOGSINDU-av

BRÄNSLESTRI mellan alltsåU, består EL, och KAPI-aggregatet som av
SKOGSRÅVARA,TAL, finns inteoch det empiriskt materialmycket att

från.utgå Dock skiljer sig råvaruförbrukningen mellan olika typer av
för massaframställning liksom mellan olika produktsortimentprocesser

med marknadsvärde. finnsDet således skäl räkna medatt attsamma
råvaruförbrukningen producerad i skogsindustrinenhet beror på deper
relativa faktorprisema. Mot bakgrund dessa allmänna övervägandenav
har den aktuella substitutionselasticiteten till 0.5.satts

i slutanvändningssektomsParametrama efterfrågesystem siffersattshar
enklast tillpå tänkbara Bakgrunden detta delssätt. den allmänt högaär

aggregationsnivån, förhållandetdels mycket in-andel denatt storen av
TJÄNSTslutliga efterfrågan riktashemska sektorer: SKYDDAD,mot tre

TRANSPORT OFFENTLIG.och Under dessa omständigheter finns
det skäl räkna med mycket stabilt efterfrågemönster på denatt ett aggrega-
tionsnivå modellkalkylemasom avser.

stabilitet förstaFrågan då denna i förbruk-är hand gäller det realaom
ningsmönstret eller utgiftemas fördelning mellan Den val-varugruppema.
da innebärakan medelvärde mellan möjligheter.sägas dessaansatsen ett
Konkret innebär marginella utgiftsparametramadetta de i efterfråge-att

Bi,dvs. har bestämts med iutgångspunkt slutan-systemet, parametrarna
vändningssektoms utgiftsfördelning under basåret, medan konstanterna

i efterfrågesystemet till % förbrukningen50 den reala undersatts av
basåret.

gäller dvs. exportefterfrågans priskänslighet iNär det parametrarna si,
finns i för sigM-sektorema, det och hel del ekonometriska resultat atten

bedömningen resultat för priselasti-grunda på. Dessa talar de aktuellaatt
i intervalletcitetema ligger mellan -l.0 -2.0. Emellertidoch detär

tveksamt dessa resultat, i allmänhet kort eller medellångom som avser
sikt, i lösningarkan användas modell skall tolkas långsiktigaen vars som
jämviktstillstånd. Priskänsligheten siktpå lång kan väntas avsevärtvara

kanske hög M-sektorema i tidsperspektivhögre, så även detta bordeatt3 Dock samtliga subs-är
pristagarebehandlas på världsmarknaden. skallFrågan då hurärtitutionselasticiteter lika som man

imed noll T-sektoremas förhålla sig till tillgängliga ekonometriska skattningamade aktuelladeav"gamla" anläggningarlik- parametrarna.i produktionensom av betydelsefulli fråga. exportefterfrågansDetta är hög grad Värdet påFLEXEL och RENING. en
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priskänslighet nämligen förkan betydelse de resultatväntas storvara av
erhålls; såväl höga absolutalåga värden på dessa parametrarsomsom ger

sig mindre rimliga. exportef-modellen egenskaper kan Om såledestesom
priselasticitetterfrågans låg i absolut värde, kan inhemskär kostnads-en

ökning till Förbättrabetydande del övervältras på utländska köpare ochen
bytesförhållandet of trade. Om priselasticitetterms däremot ärexportens

kostnadsökning huvudsakligen tillhög, leder sådan reduceraden ex-
portvolym. lägre i absolutaMan kan säga talatt exportenssom
priselasticitet mindredesto problem skapar inhemskaär, kost-autonoma
nadsökningar. motiveratMot denna bakgrund det utnyttja lågaär att
absoluta exportpriselasticiteternavärden på endast då mycket "starka"
ekonometriska föreligger.resultat

emellertidden här aktuella modellen det bara M-sektoremaI är som
efterfrågefunktion internationellapå de marknaderna; T-sekto-möter en

pristagare internationellapå de marknaderna. Omantas vararerna man
från kostnadsökningarutgår i T-sektorerna leder till betydandeattnu en

reduktion åtminstone tilldessas och detta, del, måsteexport attav en
frånkompenseras med ökad M-sektorerna, det emellertid iärexport

absoluta tal höga exportpriselasticiteter kan överdrivet positivsom ge en
bild anpassningen till inhemska kostnadsökningar. högMedautonomaav

exportefterfråganpriskänslighet i kan M-sektorernas exportvolym och
exportintäkter väsentligt vid liten försämring bytesförhållan-ökas en av

försämringen bytesforhållandet,det, reduktionenmedan och därmedav
inhemska realinkomsterna,de måste dennaavsevärt störreav vara om

priskänslighet låg.är
förhållandevisMot denna bakgrund har de aktuella god-parametrarna

samtligatyckligt till -5.0 i innebärM-sektorer. Dettasatts att exportens
priskänslighet betydligt högre på lång kort ochän på medellångantas vara
sikt, samtidigt exportvolymökningar i siktM-sektorerna på långävensom
förutsätter reduktion inhemska priserna i förhållandede till världs-en av
marknadspriserna.

SKOGSRÅVARA priselasticitetUtbudet ha lika medärantasav en som
vilket i linje0.6, helt med de resultat erhållits vid ekonometriskaär som

studier från virkesmarknadema.data de svenskaav





Appendix Empiriskt underlag

Produktionssektorerna
frånkonsumtionsdata hämtadeproduktions- och använts ärDe som en

för Konjunkturinsti-45-sektors SAM 1985, konstrueradicke publicerad av
tillproduktionsdata nio sektorer:SAM:en harFrån aggregeratstutet.

STÅL BASKEMI, VERKSTAD, SKYDDAD,SKOGSINDUSTRI,
VÄRMETJÄNST OFFENTLIG,TRANSPORT, VATTEN, EL samt

BRÄNSLE. Följandeingår SNI-sektorer:dessaI aggregat
1200, massaindustri 3421,SKOGSINDUSTRI: Skogsbruk pappers-

pappforpackningarpappindustri 3423 och 3423.och samt pappers-
STÅL 2100, icke järnmalmsgruvorBASKEMI: Järnmalmsgruvor

jämmetallverk metallvaruin-3710, icke 3720,järn- och stålverk2200,
industri 3521, kemisk industri 3522baskemiskdustri 3811, annan

plastvaruindustri 3523.samt
grafisklivsmedelsindustri 31 12, indu-KonkurrensutsattVERKSTAD:

gummivaruindustri maskinindustri3510, 3812,stri 3430, transport-
instrument/optikindustri 3814, elektroindustrimedelsindustri 3813,

tillverkningsindustri3843 3900.3830, skeppsvarv samt annan
1100, fiske 1300, livsmedelsindustriJordbruk skyddadSKYDDAD:

tobaksindustri textil- beklädnadsindustri3120, ochdryckes- och311 1,
snickerier 3412, 4200,sågverk 3411, trähus och gasverk3200, vat-

varuhandel 6100 uppdragsverksamhet 8500.4410,tenverk samt
TJÄNST stenvaruindustri 3600,TRANSPORT: Jord- och bygg-

6300, samfärdsel 7100,5000, hotell ochnadsverksamhet restaurang
försäkring bostadsförvaltning7200, och 81/82,tele bankochpost

fastighetsförvaltning fordonsreparationer 95108400,8300, annan
privata tjänster.övrigasamt

statligOffentlig konsumtion och verksamhet.OFFENTLIG:
VÄRME elproduktion iVATTEN: El- och värmeverk 4100, utom

Vattenkraftverk.kärnkraftverk och
kärnkraftverk Vattenkraftverk.Elproduktion i ochEL:

BRÃNSLE: petroleumraffi-mineralbrott 2300Andra och samtgruvor
naderier 3530.

BRÃNSLEnettoinvesteringar i import,Negativa sektorn betraktas som
lagerminskningar. alla SKOGSINDUSTRlI sektorerdå de utgörs utomav

STÅL insatsvarorna frånhärrör andraBASKEMI haroch som gruvor
VÄRMEfrånmineralbrott betraktats såsom kommande sektornoch

till produktionen i och kolkraft-for hänsyn skall kunnaVATTEN att tas
verk.

proportio-i OFFENTLIG har ökats denKapitalstocken sektorn så äratt



TJÄNST förTRANSPORT motverkakapitalstocken inell attmot
offentliga konsumtionen vid förändradekraftig påverkan denalltför av

produktionen i sektorn OFFENTLIGkapital. Därmed har ocksåpriser på
produktion i OFFENTLIG betraktas konsumerad hus-Allökats. som av

hållen.
beräknats 60 %SKOGSINDUSTRI har skogsråvaran utgörasektornI

kapitalstocken.av
insatsva-produktionssektorernatill utgörsImporten aggregatettav av

import tillför försäljning slutan-produktionen. utgörsi Importen avror
vändarsektorn.

Utsläppsberäkningar
utifrånbränsleanvändningen beräknats SCB:s statistikfrån harUtsläppen

bränsleförbrukningen i olika sektorer 1985 E 31 SM 8804 och E 20över
förbränsleförbrukning emissionsfaktorema8702. HushållensSM samt

Emissionsfaktorerna förfrån 1989.Carlssonoch NOX hämtadeSO, är
VÄRMEfrånNaturvårdsverket. Utsläppen sektornC02 beräknadeär av

från industriprocesser beräknats SCBharutsläppenVATTEN samt av
50,. beräknatsOFFENTLIG har utsläppenSM 8703. I sektornNa 18 av

8703 iutsläpp SO, Na 18 SM ochdifferensen mellan totala egnaavsom
utsläpp.beräkningar erhållna
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