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Förord

I miljöarbetet framstår det klart kraftmycket fokuserasmåste kringatt
sambandet mellan ekonomi och ekologi. Inte minst viktigt år att ge
miljöhänsynen dess givna plats i de internationella handelsstrukturema.
Det har hittills varit eftersatt område.ett

Den svenska regeringen har slagit fast i ñnansplanen 199394för att
Åtgärderrniljöskulden inte får öka. för uppfylla målet säkraatt att en

uthållig utveckling därmedär viktig del den ekonomiska politiken.en av
Gränsen för jordens bärkraft och förmåga hand avfallnaturens att ta om

skadas har Parallellenutan att till budgetunderskottpasserats. ärstatens
enkel: underfmansiering på kapitalet.tär

Det är viktigt skapa korrekt underlag för bedömaatt välñrdenett att
och för handelspolitiken rättatt ge ramar.

Författarna till denna har olika bakgrund, forskarvärlden,rapport
näringslivet och regeringskansliet. De själva för innehållet isvarar

Den derapporten. viktig grund ñrpresenterarsamsyn ettsom ger en
centralt arbete för skapa hållbar spelplan för miljöatt ochen
världshandel.

Olof Johansson
;øøøMiljöminister - VOrdförande i Miljövårdsberedningen
Gunnel Hedman
Kanslichef
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Författarnas förord

Människans inverkan på världens och miljö har ökat mycket kraftigtnatur
under de decennierna. alltAv döma kommersenaste denna utvecklingatt att
fortsätta. finnsDet få tecken på miljöförstöringen har kunnat hejdasatt och

tillståndet förbättras i världenatt helhet. Tvärtom pekar de flesta forsk-som
ningsresultat tillståndetpå i miljön fortsätter försämras.att att

En europeisk studie visar världens miljarderatt 5 människornärmareom
skulle leva med förbrukning energiråvaror, och mineralersamma vattenav

genomsnittlig skulleeuropé, det redan i dag krävas ytterligaresom en två
jordklot. Detta faktum till eftertanke i ljuset 10 miljarderattmanar män-av
niskor beräknas leva på jorden inom halv mansålder. I takt med jor-atten
dens befolkning och de ekonomiska expanderar, så ökar trycketsystemen på
de livsupprätthållande atmosfären,systemen kustområdenasom oceanema,
och skogarna. I saknas i dag mekanismerstort sett för hantera dennaatt ut-
veckling.

Vilken roll spelar då handeln för den pågående utvecklingen Bör stränga
restriktioner införas på handeln för skydda miljön Eller skyddasatt miljön
bäst handeln släpps fri, såatt den enskilda människan kanav att påverka
marknaden och sitt välja sådanata produkteratt inte ska-ansvar genom somdar miljön Har i Sverige för miljöförstöringett uppkommer iansvar somandra länder till följd produktionen de köperav av varor

Denna skrift inte några enkla på sådana frågor. Däremot detger ärsvar
vår ambition läsaren kombinerad ekologiskatt och ekonomisk påge en synsambanden mellan miljö och handel, något förhoppningsvis underlättarsom
för den enskilde själv skapa sig uppfattningatt hur handels- och mil-en om
jöpolitiken bör utformas framöver. integreradEn innebär de eko-ansats att
logiska förutsättningarna fonnar spelreglerna för samhällsutvecklingen, och

samhällets aktörer hanteraratt på effektivast möjliga utifrånresurserna sätt
dessa regler. På hållbar spelplan stimuleras människorna nyttjaen att natur-

de förstörs.systemen utan att
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internationell handelförhållandenidentifiera under vilkaVi försöker också
utveckling. Vidare föreslåsekonomisktill ekologiskt hållbarkan bidra en

internationella handelnnuvarande regelverk för denförändringarnågra av
skulle leda i riktning.rättsom

analys alla aspekterheltäckande påVi inga anspråk pågör att avge en
dockområde. våromfattande och mycket komplicerade Detdetta är

förståelse för frågortill ökadförhoppning skriften ska bidraatt somen
miljöpolitiken under lång tidför handels- ochkommer stå iatt centrum

framöver.
Folke, kapitel 2 Thomashar i huvudsak författats CarlKapitel l avav

harGunnel Nycander bidragitoch kapitel StefanAndersson 3 Nyström.av
redigeringenförtill samtliga kapitel, skrivit och bilagor ansvaratsamtrutor

Utredningsinstitut IUI har bi-Beijerinstitutet och Industriensskriñen.av
dragit finansiellt till arbetet.

Stockholm ijuli 1993

Författarna
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Introduktion

Varför handel och miljö
Under slutet 1980- och början 1990-talen ökade intresset för samban-av av
den mellan miljö- och handelsiiågor markant i världen. Någotnmt om som
bidragit till denna utveckling konflikten kringavsevärt amerikanska im-är

Årportrestriktioner Mexikofångad tonfisk. 1990 införde import-mot USA
förbud mexikansk tonfisk, eftersom ansågmot Mexiko tillämpadeattman

otillräckligt skydd för delfiner vid sitt liske.ett Mexiko protesterade åt-mot
gärden och krävde de amerikanska restriktionema skulleatt i GATT,prövas
då menade USA:s åtgärder oförenliga med såväl internationellattman var
folkrätt reglerna i GATT.som

inträffadeDet speglar isberg.på Runt i världentoppen kravett om reses
från såväl industri växande nriljöopinion på åtgärder ländersom moten som
inte sköter sin miljöpolitik i kravställamas tillfredsställandeett ögon sätt.
Till exempel diskuteras inom flera EG-länder importförbud tropisktmot
timmer. SverigeI har diskussioner förts initiativ till importförbud motom
den utrotningshotade blåfenade tonñsken. finnsDet flera orsaker till att
handels- och miljöpolitiken allt oftare griper i varandra. Vi lyfter fram
några dem här nedan.av

Olika aktörers prøblembilder
Inom delarvissa miljöøpinionen handel i sig till nriljöpro-av rotenses som
blemen. Detta upphov till vilja införa långtgående restriktionerattger en mot
import exempelvis framställts med vad förespråkama uppleverav varor som

nriljöforstörande produktionsmetoder. Aven etiska aspekter på tillsom
exempel djurhålhiingslagar eller fângstrnetoder exempelvis trampfallor för
pälsdjur upphov till krav på importrestriktioner.ger

industrinInom i vissa länder förespråkas åtgärder importmot av varortillverkats till lägre kostnad bristfälliga mindre långtgåendesom genom
miljöstandarder i andra länder. Bakom denna inställning döljs inte sällan
traditionell protektionism, det vill önskan åtgärdersäga syftar till attom som

den inhemska industrin i land i förhållande till utländskagynna ett
konkurrenter. detNär gäller miljöåtgärder den produktionensom avser egna
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industrin generellt skeptiskt inställd och anför arbetstillfällenofta hotasär att
och företag tvingas flytta utomlands till följd höga kostnader föratt av
miljöåtgärdema.

Handelsexperter framför allt oroade för det liberaliseringsarbeteär att
förts i främst GATT under de 40 åren kan kommasenaste attsom nu

undennineras miljöåtgärder kan försvåra friare flödeettav som av varor
världen Ytterligare handelspolitikens syften, eftersträvaöver. ett attav
generella harmoniserade regler, försvåras skillnader i miljönsattav
känslighet i olika länder medför de åtgärder skiljerbehövs sig åt.att som

Bland utvecklingsländer har ökat inför de kravomfattande på före-oron
skrifter och märkning snabbt fram produktsidan, intepå minst vadväxersom
gäller förpackningar. myllerEtt symboler falkar,av som svanar, granar,
änglar, maskrosor, punkter och i allt utsträckninggröna växerannat större
fram förutsättningar för vissa ska säljas i-lands-kunna påattsom varor
marknadenia. U-ländema detta form protektionism, efter-ser som en ny av

de sig ha bådesvårt information och levaatt systemen attsom anser om
till kraven.upp

T endenser inom miljöområdet
miljöpåverkan ökar.Varornas Många de miljöproblem identifiera-av som

des under 1960- och 1970-talen, framför allt utsläpp från enskildastora,
punktkällor, åtminstone delvis lösas i industrialiserademångaär väg att
länder. exempelvis SverigeI har, räknat, utsläppen från de 1000grovt

utsläppskällonia minskat med 70 under 1970- ochstörsta 1980-procent
talenJ Samtidigt uppträder miljöproblem ofta kopplade tillär ut-nya som
vecklingen samhällets varuströmmar.av

taktI med konsumtionen ökar tilltar de miljöproblematt ärav varor som
förknippade med användning eller slutliga omhändertagande nären varas

tjänat Många innehåller i sig miljörisker i form direktaut.varan varor av
eller fördröjda utsläpp skadliga Därmed ökar behovet insatserämnen.av av

syftar till produkter till kretslopp åter-att naturens attsom anpassas genom
vinning, återanvändning, materialsnålhet och energisnälhet stimuleras. På det
miljöpolitiska området ställs därför i dag krav återverkar direkt påsom mer
handeln med andra länder vad åtgärder punktutsläppän mot stora gör.
Sådana riktas enbart tillverkningsprocesser i det landet, medan åt-mot egna
gärder miljöpåverkan påverkar utländska producenter.mot ävenvarors

Gränsrivenskridande miljöproblem. harDet också skett förskjutningen
från lokala till regionala och globala miljöproblem. diffusaMer och
svårgripbara utmaningar uttunningen ozonlagret, utsläppsom av av
växthusgaser och hot den biologiska mångfalden ersätter alltmermot
lokala störningar i miljön tidigare symboliserades orenatsom av
avloppsvatten och stinkande skorstenar.
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Tendenser inom handelsømrâdet
Handelns omfattning Världshandelns volymväxer. har under 1900-talet
vuxit betydligt snabbare den samlade produktionenän i världen. Ländemas
ekonomier blir därmed alltmer sammanflätade och ömsesidigt beroende avvarandra. landEtt handlar med andra länder blir beroende produk-som avtionssystem och konstmitionsmönster i andra länder. Handeln medför också

landet självt påverkar andraatt länders ekonomi. Särskilt väsentlig han-är
deln för små länder Sverige.öppna som

En samlad bild
Sammantaget innebär tendensema inom miljö- och handelspolitiken åt-att
gärder inom område allt oftare effekterett inom det andra området.ger

Figur 1 Handelspolitiken och miljöpolitiken överlappar varandra i allt. högre utsträckning, vilket illustreras den ökande snittytan.av

Internationellt samarbete
Insikten den ökade ömsesidiga påverkan mellan handels-om och nriljöpoli-
tik har medfört omfattande arbeteatt påbörjatsett i flera internationella fora
för klargöra sambanden.att

I OECD arbetar sedan hösten 1990 handels- och miljöpolitiska experter
sida vid sida för skapa ömsesidig förståelseatt mellan de tvåen grupperna.Syftet också identifieraär möjligaatt problemområden och skapa enkunskapsbas för kommande förhandlingsarbete i GATT. Gruppen har
utarbetat vissa riktlinjer för hur länder bör tillväga de utformarnär
handels- och miljöpolitik, för undvika motsättningaratt ochatt problem ska
uppstå. I kommuniké från OECD:s årliga mellanen handels-möte och
finansministrar i juni 1993 uttalades också klart syftet medatt gruppensarbete just skapaär analytiskatt grundval för kommande förhandlingaren

handelsregler i andra internationella fora.om
I GATT arbetar sedan hösten 1991 teknisk arbetsgrupp med ñågeställ-en

ningar kring handel och miljö. Gruppen har fast agenda1, och inomen ramen
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för arbete GATT:s medlemsländer möjlighet utbyta åsikterattgruppens ges
och aktuella analyser miljö- handelspolitik.ochpresentera rörsom

UNCTAD arbetar med flertal frågeställningar miljö och handel.ett om
n inom universitet och miljöorganisationer ökar intresset för miljö- ochAven

handelsfrågor stadigt hela världen.över

Översikt innehållöver rapportens
Kapitel underhållNaturens grund för internationellsom
handel

kapitletdet första behandlas ekosystemens betydelse grundläggandeI som
förutsättningar för all ekonomisk verksamhet. funktionerDe naturensom
fyller och de ekologiska tjänster den beskrivs, liksom samhälletssom ger
beroende dessa. Kortfattat för denredogörs också ekonomiska teorinsav

hantera dessa miljövärden. Vidare diskuteras ekonomisk tillväxt,sätt att
teknikutveckling och miljö, ekologisk ekonomiskoch syntes presenteras.en
Därefter bild internationell handel från och miljö-ett naturresurs-ges en av
perspektiv. Produktions- och konsumtionsmönstrens betydelse, samhällets
bärkrañ, och olika drivkrafter i relation till den ökade intematio-transporter
naliseringen de frågor behandlas.någraär av som

Utifrån de ekologiska förutsättningarna blir det måletövergripande ett
samhälle utvecklas inom med handel bidrar tillnaturenssom ramar en som
detta.

Kapitel Ekonomisk analys handel och miljö.av
Ekonomi läran hur utnyttjar knappa villdetär säga ävenom man resurser,

blirmiljön alltmer knapp i takt med miljöförstöringenattsom en resurs-
tilltar. handlar ekonomi sökande efter medel uppfyllaYtterst vissaattom
mål exempelvis ökad Ekonomins rollvälfärd. därmed bidra tillär att att- för formahitta redskap världshandel leder hållbar utveck-att moten som en
ling.

kort introduktion till grundläggandeFörst handelsteori. Kapitletges en
fortsätter med frågan bordehuruvida alla länder ha regler forom samma
miljöskydd. Vidare granskas införamotiven till handelshinder miljö-att av

förutsättningarskäl utifrån olika miljöeffekter vid konsumtion eller produk-
tion, lokala eller globala miljöeffekter. teoretiska resultaten diskuterasDe

utifrånslutligen de möjligheter och risker den politiska verklighetensom ger.

KricpitelReglerna för handeln -institutionella ramverk och
fa tiska förutsättningar.

kapitlet diskuteras inledningsvisI begreppet frihandel, följervarpå en
överblick de spelregler för internationell handel gäller enligt GATT,av som

viss inomi mån EG enligt det tilltänkta NAFTA. Särskiltsamt även samt
undersöks och beskrivs vilka möjligheter finns miljöskyddsåt-låtaattsom
gärder med inverkan handelnpå företräde före generella handels-mer
regler, och vad händer i de fall konflikter diskuterasuppstår. Däreftersom

10
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framväxten ñihandelsområden i förhållande till miljöpolitik i allmännaav
termer.

Utifrån denna analys diskuteras avslutningsvis i vilka avseenden som
handelsregelverken kan behöva utvecklas, för möjliggöra åtgärderatt som
kan krävas för uppnå ekologiskt hållbar ekonomisk utvecklingatt ochen
samtidigt behålla stabila och respekterade spelregler for den internationella
handeln.

nyaKapitel Den spelplanen hållbar utveckling.-møt en
det avslutandeI kapitlet sammanfattas Förutsättningarna för hållbar ut-en

veckling. Därefter några de spelregler bör beaktaspresenteras för attav som
handeln ska kunna bidra till sådan. Särskilt betonas vikten markna-atten av
den får signaler de verkliga miljövärden och miljökostnader i dagom som
ofta osynliga, det internationellaär samarbetetatt utvecklas och detatt
ligger i både miljö- och handelspolitikens intresse utformaatt snarast ett
handelsregelverk påskyndar hållbar utveckling.motsom processen en
Avslutningsvis 16 slutsatser.presenteras

ll
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Kapitel 1

Naturens underhåll grundsom
för internationell handel

Behöver samhället prioritera åtgärder miljöförstöringmot Måste inte få
ordning på ekonomin innan har råd bryatt och miljö Dessanatuross omfrågor fortfarandeär vanligt förekommande och avspeglar hur samhällsut-
vecklingen har avskärmat mentalt från det oundvikliga beroendetoss avlivskraftiga ekosystem.

dettaI kapitel beskrivs samhällets och välfärdens beroende naturensavunderhåll. Därefter behandlas tillväxten och miljön och deras relation till
produktion, konsumtion och miljöteknik. Nästa avsnitt redogör för sarnhälls-
ekonomisk effektivitet, ekonomisk värdering och miljö och funge-naturavrande ekosystems roll alltmer knappa Avsnittet avslutassom medresurser.ekologisk ekonomisk för hållbaren syntes utveckling. kapitletsI sista delen

analysgörs handelns roll i förhållande till blanden ekologiskaav be-annat
gränsningar, sårbarhet, och teknisktransporter utveckling.

Naturens underhåll grunden för välfärdenger
Människan har framför allt under det århundradet levtsenaste med bilden avhon ståratt ochöver människannaturen själv kanatt avgöra harnaturenomnågot värde eller inte. städerI och industrisamhällen inte längre bero-synsendet i vardagen.naturen När problem medav och miljönaturresurser upp-kommer förlitar på vår uppfinningsrikedom och på denoss tekniskaegen
utvecklingen. Natur och miljö behandlas någonting utanför samhället,somnågot kan med teknik.ersättassom

Lyckligtvis håller detta på förändras,synsätt att detäven på mångaomhåll går långsamt. Lyckligtvis, därför underhållatt naturens grundenutgöroch förutsättningen forär välfärden. Människan beroendeär och ingåravredan i kretslopp, signaturens hon uppfattar det eller självaIvare verket
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det inte bara miljön räddasär samhället hållbarnär strävar motsom en
utveckling, levande och framtida generationer.ävenutan nu

ñnns teckenDet tyder pâ den gamla världsbilden, människanatt attsom
istår och bestämmer, har börjat förändras.toppen Förståelsen foratt växer

Östmänskliga samhällen, de finns i Nord, Syd,att eller Väst,oavsett ärom
delsystem till det globala ekosystemet, biosfaren3. Människans delsystem är
beroende det övergripande fimgerar figur 2.att systemetav

EKOLOGISKASYSTEMET

TJÄNSTEREKOLOGISKA
K X

ANVÄNDA:ââaâszn- K ,f nssunsen
SAMHALLs VARME-l |EKONOMISKA ENERGI

êMEâäSYSTEMETDIREKTsoL rgnonéumeááêåâfmm XK

Figur samhällsekonomiskaDet tilldelsystem ekosfárensystemet är ett
och behöver energi, ekologiska tjänsteroch förnaturresurser att
ñmgera. De ekologiska tjänsterna i samspelartemagenereras av
med sin livsmiljö, och de grundläggande produktions-utgör en
faktor för samhällsekonomin.

Människan behöver dagligen energi, och underhåll från eko-naturresurser
för samhället och ekonomin ska kunna fungerarsystemen att Utan naturre-

och energi kan de maskiner, bilar och den teknik utvecklas intesurser som
byggaså kunna levaFör måste ha luñ ochatt kanNaturenmat, vatten.
inte bytas fullständigt, och människan kan inte sigut oberoende den.göra av
Naturens kapital kommer alltid behövas och människan kommer alltidatt

beroende därav. Det gäller därför förvaltaatt i stället för förbrukaattvara att
detta kapital
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Livsupprütthållande ekosystem och ekologiska tjänster
Den livsupprätthållande miljön den del jorden grund-är av som genererar
förutsättningama for liv, det vill luft, andra energislag ochsäga vatten, mat,
grundläggande näringsämnen Arterna jorden sarnspelar med sin livsmiljö
i ständigt kretslopp i tid ochett och upprätthåller grundförutsättningamarum
för liv, inklusive mänskligt liv. Detta underhåll till samhälletutgör naturens
och dess ekonomi, och det sköts ekosystemen i samspel medarternaav -sin livsmiljö.

Ekosystemen producerar förnyelsebara fisk, grödor, trä-resurser som
råvaror, dricksvatten med De underhåller samhället med mängdmera. en
ekologiska tilltjänster, exempel återcirkulera näringsämnenattgenom som

nödvändiga för jordbruk,är skogsbruk och fiske. Ekosystemen skapar
bördiga jordar, pollinerar grödor, producerar föda från havet, upprätthåller
den genetiska mångfalden, upprätthåller atmosfärens kvalitet, tillhandahåller
luft andas och rentdricksvatten.att Ekosystemen med och driver denär
avgörande vattencykeln och omvandlar och använder delar samhäl-även avlets avfall. Dessutom alla dessa funktioner ochgör i ekosystemenprocesser

fortlever i tillståndatt naturen grunden förett naturupplevelserär ochsom
för rekreation.

Ekosystemens dynamiska struktur förutsättningen förutgör naturens
underhåll till samhället. Utan fungerande ekosystem varken för-genereras
nyelsebara eller ekologiska tjänster. Om markförsumingen lederresurser till

grundläggande byggstenaratt för flora och fauna spel, så minskarsätts ur
ekosystemets förmåga återhämta sig och skapaatt struktureratt nya somförnyelsebara och ekologiska tjänster. Produktionengenererar resurser avvaror och tjänsternaturens med andra 0rd beroendeär fungerande eko-av
system.

Ekosystemens betydelse för välfärden hamnar dock oftast utanför sam-hällsekonomisk debatt och utvecklingstänkande. Endast ringa del deen avförnyelsebara och de ekologiska tjänsternaresurserna uppmärksammade,är
och färre prissattaännu seär sidan 25. Samhällsdebatten handlar mer omfisken förgiftadatt är och träden drabbas försurning ekosyste-än attav omunderhållskapacitet har försämrats.mens

allvarligt,Detta eftersomär samhället inte skulle kunna fungera eko-utan
underhållsystemens Människan förblir, sofistikerade samhällen,trots allt-

jämt biologisk varelse ofrånkomligen ingåren i kretslopp.som naturens
underhållNaturens och ekologiska tjänster behövs för samhället ska fun-att

och kan i längden inte bytas kapitalgera och maskiner.ut mot Naturens
underhåll och ekologiska tjänster absolututgör tvärtom förutsättning fören

fortsatt positiv samhällsekonomisk utveckling.en

Ekologiska ochgränser samhällets bärkraft
Den ekologiska biofysiska bärkrañen den maximala mänskligaangerbefolkningsstorlek kan underhållas vid given teknologisom naturenav eninom givet område. Samhälleligett bärkraft den maximalaär befolknings-
storlek kan upprätthållas givet olika samhällssystem.som För kunna talaatt
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hållbar utveckling bärkraften hålla sig inomså måste den samhälleligaom
den ekologiska bårkrañen betyder ekologiska bärkrañenDet inte den äratt
statisk eller absolut degraderar ekosystemensamhälleutan att ett som
skjuter de ekologiska och därmed minskar potentialengränserna närmare
eller spelrummet för samhällsekonomisk utveckling.

Bärkrañ inget statiskt begrepp eftersom såväl naturliga mänskligaär som
ständigt utvecklas. aldrig hålla dem oföränderliga.Det går Där-system att

går det förstöra dem, och detta leder oåterkalleliga föränd-tillemot att om
ringar i fönnåga underhålla samhällen, har också valfri-våra sånaturens att
heten för såväl nuvarande kommande generationer begränsats. Utma-som
ningen ligger i stället i förbättra vår hantering resiliens, detatt systemensav
vill förmågan återhämta sig efter oförutsedda störningar ochsäga att anpassa
sig till föränderlig värld. gäller bevara flexibiliteten och valfrihe-Det atten

kunna välja utvecklingsvägar i både ekosystem och samhälle.ten att nya

Samhällets resursanvändning och fär expansiongränser
dag bedrivs produktion ochI konsumtion ofta på ineffektivt Naturre-sätt.ett

i änden samhället och produceras. Varornasurser pumpas ena av varor
används under kortare eller längre perioder innan förbrukade ochde är pum-

sedan i andra avfall.ändenutpas som
Utmärkande för detta skeende samlas från eko-är att storaresurser upp

ofta utanför nationsgränsemasystemområden, se sidan 36 skuggarealerom
och koncentreras i industrier och städer. Koncentrationen påav resurser en

omgivande ekosystemenbegränsad de inte klararyta gör att attav processa
avfallet och föroreningama. Tillsammans användningen fossilamed av
bränslen för driva den industriella och urbaniserade infrastrukturen lederatt

uppsjö miljöproblem.detta till aven
bränslen, harTillgången billig industriell energi, främst fossila gjort

resursslösandedet möjligt skapa dessa genomflödesbaserade och oñaatt
produktionssystem saknar återkopplingar till omgivande ekosystem.som

och fossila bränslen har har lett tillhur deDet är naturresurser använts som
miljöproblemen, inte de Historien visar alltmeranvänts. attstora att

industriell energi, och ekosystem har behövts för utvinnaattnaturresurser
miljöförsäuningar.allt lägre kvalitet. har lett tillDetta Förnaturresurser av

sin industriell energikomma till med dessa har det i behövtsrätta turatt mer
och naturresurser

Utvecklingen i det intensiva jordbruket, fisket, i skogsbruketoch även är
exempel detta. Markförstöring kompenseras med hjälp olika insatsva-på av

till exempel ökad användning konstgjorda gödningsämnen fram-ror, av
hjälp fossil energi. fiskpopulationer kompenserasställda med Minskandeav

med båtar havsytor och drivs och framställsnårstörre över störresom som
fossil energi. fall överexploateras Fiskbestånd, vilketI många får konse-av

kvenser för andra ekonomiska aktiviteter. Försumingen det nödvändigtgör
medicinera skogen med hjälpinsatser framställts med fossila bräns-att som

Därmed teknikutveckling i sig ingen garantilen. för hâllbarareär ett nytt-
signalerjande resursbasen. den får dock teknikutvecklingenOm rätt ärav

nyckeln samhälletsjälva för vrida hållbar riktning.att mot en
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Tidigare kunde samhällsekonomin expandera därförutan dessgränser, att
skala varit liten i förhållande till de globala ekosystemens storlek och
butfertkapacitet. Lokala miljöproblem uppkom löstes oftast med teknikmen

förflyttade dem till andra områden och andra ländersom högre skorstenar,
längre ochrör avfalltransporter och sköt problemen på framtiden ochav
framtida generationer ansamling rötslam från reningsverk, övergödning,av
försurning etcetera.l3 En teknikutveckling frigjorde samhällsutveck-somlingen från lokala ekologiska begränsningar och naturliga variationer i eko-

dominerade. Möjlighetensystemen utveckla sådan teknikatt viktigen var enbegränsande faktor för samliällsekonomin.
dag blirI tillståndet i ekosystemen allt viktigare för samhällsutveckling-

och därmed blir också fungerande underhållen, frånett alltmernaturen enbegränsande faktor. Detta beror delvis antalet människoratt på jorden har
ökat explosionsartat figur 3, framför allt på förbrukningenatt jor-men avdens naturtillgångar har ökat de aktivtenonnt, utan återanvändsatt och
återcirkuleras i kretsloppenM

Det befolkningsexplosionen,är ökningen i skalan människans aktivite-avoch framför allt hurter de har utformats den ekologiskagentemot resurs-basen, har lett tillsammantaget kapitalsom att alltmernaturens betrak-är att
knappta för den fortsatta samhällsutvecklingensom en resurs figur 4. Ju

längre tid det innan inser detta,tar desto svårare blir omställningsproces-
med risk för katastrofala följder. Gränsernasen, har börjat nås för vad det

globala ekosystemet klarar hantera, vilket blandatt avspeglasav annat somindikationer på förändrat klimat,ett ozonlageruttunning och andra allvarliga
miljöhot. Människan redan i dag itar anspråk cirka 40ensam procent avlandekosystemens förmåga upprätthålla livatt och jordens befolkning för-

dessutomväntas fördubblas inom 30 år16ngar 3. Mot denna bakgrundca
det uppenbartär måste värdaatt underhåll förnaturens inte undergrävaatt

vår existens.egen
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Befolkningsexplosionen.Figur människanOm inte ska på jordenstära
materiell standard vår möjligär motsvararresurser en som egen

för halv miljard människor. miljard leverMen närmareen en
den nivånpå i dag och totalt fem miljarder ska dela påär som

jordens resurser.

Källa: Pezzey, 1992, Sustainability. Environmental Values 1:321-
362.
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EKOLOGISKASYSTEMET
TJÄNSTEREKOLOGISKAI x.
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soil popuägioNENDIREKT ANVÅNDi |NDU$T- ENERGI,men BETEENDET reno-ENERGI

Figur Befolkningsökning, expansion mänskliga aktiviteter och fram-av
för allt hur dessa utformas resursbasen, har lett tillgentemot att

förmåga underhållanaturens samhället medatt ochnaturresurser
ekologiska tjänster alltmer begränsar samhällsutvecklingen.

Tillväxt och miljö
Ett exempel på föregående hur starkt rotadär på ekono-resonemang synenmisk tillväxt mål i sig i Västvärldensett kultur,är distinktionsom utan avden sker på hållbar grund eller inte. Utifrån dettaom perpektiv ansesfrihandel i sig bra, eftersom den bidrar till ekonomisk tillväxt ochvara
uppfyllande andra ekonomiska mål, inklusive god miljö.av Ett exempelen
på detta princip 12 i Riodeklarationenär där det framhålls Stater böratt
samarbeta för främja internationelltatt ett öppet ekonomiskt kansystem sombidra till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i alla länder för på såatt

bättre kunna hanterasätt problemen med miljöförstöring.
Tillväxtens koppling till miljön kan utifrån skilda miljöproblems olikases

karaktär. Den utveckling hittills har tyder på punktutsläppensettsom att
tenderar minska vid stigande inkomster,att de diffusa utsläppen iattmen
stället ökar se figur 5.
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Miljöförstörande...
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FörändringFigur 5 miljöproblemens karaktär vid ökande inkomster,av
förskjutning från lokala till regionala och globala miljöeffek-en

ter.

Källa: The 30 majEconomist 1992.

lokala miljöproblemen -tillDe exempel sanitetsproblem städeri eller giñ-
utsläpp i sjöar minskar oña inkomsterna stiger. regionala miljö-Förnär-problem svavelutsläpp tyder resultaten från studie utsläppenpå attsom en
ökar inkomsterna stiger, når vid inkomster på 35 000när toppmen en ca -40 000 kr 5 dollar000 5 500 capita och år, för därefter sjunka.attper-
Detta kan tolkas ökande inkomster möjligheter investera iatt attsom ger

teknologi, vilket utsläppen minskar.gör attrenare
koldioxidutsläppen,För exempel globaltpå miljöproblem, harett ett en

analys indikerat det också finns brytpunkt vid 5 000 dollar. Menatt en ca
detta gäller bara utsläppen kapitalenhet. detta fall har denI snabbaper pro-
duktionsökningen, det vill ökningen i skala, de utsläpps-säga övervägt
minskningar resurseffektivare teknik Med utgångspunkt i tek-som en ger.
nikutvecklingen under perioden 1960-87 och med data från länder109 upp-
skattades i studie inkomstnivån capita och tillår 80 miljonersamma per
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dollar för de faktiska utsläppen koldioxidatt ska börja minska. Resulta-av
naturligtvis orimligt,tet illustrerarär de totala koldioxidutsläppen iattmen

ökar exponentiellt vid stigandestort inkomster,sett de teknikförbätt-trots
ringar hittills har gjorts.som

Det verkar många de teknikförbättiingar åstadkommitssom om av som
inte har kompenserat för ökningen utsläpp följt med ökad inkomstav som

capita. Trots de teknikförbättringar genomförts ochper minsk-trotssom
ningen de årliga svavelutsläppen i Europa ligger utsläppen fortfarandeav på

nivå de flesta europeiska jordamasöver buffertförmåga, vilket innebären att
försurningen fortsätter förvärras. förklaringEnatt de teknikförbätt-är att
ringar och den infrastrukturägt de ingår i till delar baseradsom rum stora är
på användning fossila bränslen.av

Ekonomisk tillväxt bygger på ökad förbrukning ochsom naturresurseravfortsatt försämring underhåll inte förenlignaturens medär långsiktigtav enhållbar utveckling. Behovet infrastrukturtyp uppenbart. Sam-ärav en ny av
hället måste infrastruktursträva minskarmot de diffusa utsläp-ävenen som

och utvecklar möjligheterna i kretsloppssamhälle.pen som ett innebärDetta
produktionen och konsumtionenatt blir alltmer integrerade med ekosyste-

se sidan 22.mens processer
ekonomiskFör tillväxtatt ska ligga i linje med miljöhänsyn måste den

baseras kvalitetsförbättringarpå i stället för på genomflödesbaserad produk-
tion och konsumtion. Kvalitetsförbättringar innebär bland den eko-annat att
nomiska utvecklingen bygger på effektivare användningen naturresurserav

och tjänsternär produceras och konsumeras.varor Dessutom måste det
ekonomisk tillväxtsätt inkluderapå dessamäts aspekter.som
innebärDetta inte utvecklingenatt mänskliga samhällen och ekono-av

mier ska begränsas. betyderDet däremot irreversibla förändringaratt i eko-
till följd produktionsystemen och konsumtion ska undvikas. Sådana lederav

till både ochatt samhällets förmåganaturens återhämta sig efteratt stör-
ningar minskar och kan förlorad.gå

Den konventionella tillväxtsynen och det tillväxtsätt i dag påmätssombehandlar följaktligen endast del verkligheten. Ekonomisk tillväxt kanen av
medel för ökaett välfärden,att ivara sig integaranterar välfärdenmen att

höjs. Att utveckla samhället och dess resursbas på hållbart inteett sätt är en-bart etisk eller moralisk skyldighet våraen medmänniskorgentemot och
framtida generationer. Förstör det överordnade beroendesystem ärsomförstörså möjligheterna för vår utvecklingav och välfärd. Attegen natu-

vårdas på hållbart ligger därförett i vårtsätt direktaren egenintresse.

Framtidens miljöteknik
Teknikutvecklingen spelar avgörande roll för möjligheterna aktivten att
återanvända och återcirkulera naturtillgångar och utveckla hållbaraatt sam-hällen. Utmaningen för tekniken ligger i bygga framtidensatt produkter och
produktionsprocesser på kvalitetstänkande, skapa återanvändbaraatt eller
återvinningsbara produkter produceras med hjälp energisnålasom av pro-kanskeDen allra utmaningen liggercesser. största i utveckla förnyelse-att

21



hållbarHandeloch miljö spelplanMot en-

bara energikällor, kan de fossila bränslen till delersätta storsom som
orsakar miljöproblemsvåra försurning och klimateffekter.som

Sverige har påbörjat kretsloppssarnhälle blandvägen mot ett attgenom
minska och i många fall sluta gifteranvända och skadliga kernika-annat att

lieri logiskaNästa aktivt koppla produktions-vårasteg attvore samman
och konsurntionsmönster med kretslopp. resurseffektivtEttnaturens
kretsloppssamhälle blir form samverkan i stället för motverkan meden av
flödena och i och ligger i linje med hållbar ekono-naturen,processerna en
misk och ekologisk utveckling. gäller förvalta i stället för förbrukaDet att att

kapital. respektera utvecklaAtt och ekono-naturens naturens gränser ett
miskt elfektivitetstänkande arbetar i samklang med flödennaturens ärsom

absolut nödvändig uppgiñ.storen men
förstaEtt komma bort från produktion och konsumtionsteg är att som

uppenbart förstör underhåll. Utvecklingen miljöteknik spelarnaturens av
därför viktig roll. Miljöteknikens inriktning har förändrats tiden,överen
delvis därför miljöproblemen har ändrat karaktär. Utvecklingen miljö-att av
teknik kan förenklat indelas i följande grupper:

Skorstensñlter och andra end-of-pipe-lösningar minskar punktut-som
släppen.
Genomgång resursanvändningen från till vilketråvara avfall minskarav
användningen kemikalier och giftiga i produktionen ochänmenav ger
energi- och resurseffektivare produktionsprocesser kalladså input
management. Både punktutsläpp diffusaoch utsläpp minskar.
Återanvändning använda produkter. minskar ytterligare bådeDettaav
punktutsläpp och diffusa utsläpp, under förutsättning återvinningenatt
inte baseras ökadpå användning fossil energi och icke-fomyelse-en av
bara naturresurser.
Kretslopp och integrering med ekosystemens Både punktut-processer.
släpp och diffusa utsläpp minskar avfall betraktasattgenom som resurser

har hamnat på fel ställe. nyttjas förDessa attsom resurser generera nya
produkter i samspel med ekosystemen.

två förstnämndaDe bygger i huvudsak på konventionellt in-ettgrupperna
Återanvändning,dustritänkande. och framför allt kretslopp i samverkanett

med de ekologiska for industrisamhället relativtsystemen, är ett nytt sätt att
nyttja förstöra den. teknik kallas ekologiskDenna teknologinaturen utan att
och exempel på hur samhället kan utmaningen aktivt kopplaär ett anta att
ihop produktion och konsumtion i samarbete med ekosystemens underhåll.

exempel återskapandeEtt fångavåtmarker för ochär att vattnetav upp rena
från kväve läcker från jordbruksmarkliYtterligare exempel odlingett ärsom

fisk i kretsloppssystem, där jordbruk och industri ingår, ii stället förävenav
genomflödesbaserade odlingar. ekologiska jordbrukDet produktervars
alltmer säljs i dagligvaruhandeln ytterligare exempel. Kunskapär ett om
denna teknikutveckling finns i många utvecklingsländer och kantyp av

till for utvecklingen modern ekoteknik.stor nyttavara av
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Lokala, gränsöverskridande eller globala miljöproblem
samhällsdebattenI betraktas fåtal, allvarliga, miljöproblemett änom som

gränsöverskridande och globala. flestaDe lokala och ska därföranses vara
enligt folkrätten det landets problem se sidan 84. Vi hävdarses som egna
dock betydligt fler effekter miljöförstöring deatt i fokus i dagän ärav som
bör hanteras gränsöverskridande och siktpå globala. deAttävensom som
betraktas lokala beror till del på bristande kunskap och förståelsestorsom
för ekologiska nästlade i varandra.att En störning ekosy-ärsystem ettav

spelar ingen roll det skerstem någon enstaka gång, eller liteni skala. Dåom
påverkan ringa eller lokal ochär övergående. Men förändringom samma

sker oftare och i ökad hastighet, det vill viss utvecklingstrendsäga om en
delas allt fler aktörer, så kan den flyttas till regionala och tillav system även
det globala ekosystemet. Växthuseffekten, ozonlageruttimningen, och för-
sumingen välkända exempel på detta. börär Det påminnas dessa frå-attom

inte farms med på agendan allvarliga samhällsproblem för baragor som
några få decennier sedan.

Bildligt uttryckt skapas vågor fortplantar sig till andra ekosystemsom
och orsakar gränsöverskridande miljöproblem. Exempel på sådanasom
effekter lokal miljöförstöring nerhuggningen mangroveskogarär iav av
kustområden i Sydamerika och Asien försämrar ñskreproduktionen ochsom
därmed fiskfångstema för länder utanför nationsgränsen; ökningen mäng-av
den kreatur i Holland orsakar nedfall kvävesubstanser i omgivandesom av
länder; utdikningen våtmarker leder till gödning kustzoner ochav som av

Östersjönkusthav länderna exempel på detta.gemensamma runt är ett
Gränsöverskridande miljöpåverkan gäller med andra 0rd inte bara ämnen

svavel, kväve, freoner med den indirekta påverkansom utan ävenmera somsker på omgivande ekosystem till följd lokala miljöeffekter. Förmåganav
hos ekosystemen återhämta sig efter förändringaratt hämmas och därmed
försämras deras förmågaäven ekologiska tjänsteratt och underhållgenerera
till samhällsekonomin.

Lokal miljöförstöring kan också leda till vågor påverkar andrasom
länder negativa effekter på samhällssüulcturen i det landet.genom egna
Exempel på detta avskogning, överexploateringär jordbruksmark ochav
specialisering på odling exportgrödor. kanDetta slå undan resursbasenav
för delar befolkningen,stora medföra befolkningsöloring och förorsakaav
flyktingströmmar. finnaAtt utvecklingsfonner för samhället främjarsomekologisk säkerhet därför vikt.är storav

Lokal miljöförstöring kan också leda till gränsöverskridande välfärdsför-
ändringar, andra länders ekosystemoavsett påverkas. Utrotningenom avdjurarter kan till exempel människor i andra ländergöra att upplever sådan
olust deras välfärd försämrasatt utrotningen. Kostnaderna för bevaraav att

i nationalparker i utvecklingsländerarter har visat sig höga lokalt, lägrevara
på regionalnationell nivå och lägst utifrån globalt perspektiv. intäk-ett För

eller värdet bevaraterna i nationalparker Ävenatt detarterav är tvärtom.
etiska aspekter på förhållandetrent till biologisk mångfaldnatursystemen,

eller andra människors livskvalitet och livsmiljö, till exempel arbetsmiljö,
det kangör befogat hanteraatt lokala miljöproblematt globala.vara som
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vadgränsöverskridandemiljöeffekterSlutsatsen betydligt fler änärär att
imiljöförstöring bör därförEffektema lokaluppmärksammas i dag. avsom

gränsöverskridande.stället betraktas och hanteras som

Faktaruta för 90-taletMiljöteknik tillväxtbranschen-

200 miljarderi tillMiljöindustrin snabbt och marknaden uppgår dagväxer ca
den långdollar. finns ingen definition branschen,klarDet ännu rymmer enav

registreras i olikaoch konsulttjänsterolika reningstekniker, produkterrad som
med Tysklandför Vattenvård äldst, där ligger Europabranscher. Marknaden är

avfallssidan medanframme. dominerar Japan äri långt USAspetsen
inom luftvård.ledande

tillväxtrelativ betydelse förväntadMiliöteknikindustrins sektorer: och

Förväntad årlig tillväxt,Relativ fördelning inom
%OECD

76 5,0Reningsutrustningoch tjänster
4,029därav: Vattenvård.

luftvård 15 4,4
återvinning 21 6,4avfall och

11 5,1övrigt
24 7,4Konsulttjänster och

teknologiren
100 5,5Totalt

Situation, andEnvironment Industry: ProspectsKalla: 1992, The OECDOECD
921, TabellerPolicies. OECDGD l ochGovernment

till 300 miljarder5,5% förHela miljösektom med år, uppgåväntas växa attper
marknaden för kemiskajämförelse heladollar 2000. kanSom nämnasår atten

Vattenvård de äldstatill 500 miljarder dollar. Luft- och är tvåprodukter uppgår
snabbastförväntasoch bäst etablerade marknaderna. De sektorer växa ärsom

miljökonsulttjänsteråtervinningsteknik ochavfallshantering ochdäremot samt
minskar ochi end of pipe-lösningarteknologi. takt medDessa växer attren

äldre sektorernai produktionsprocessen. demiljövården integreras hela I två
marknadsledande företag iframme: Alfa Lavalligger Sverige långt är treett av

luftreningsteknik har Fläkt position.vattenteknik och i samma

förhar tidigt mycket och har i dag 13 marknadTyskland Europassatsat av
mindre genomsnittet, 4,0%.miljöteknik. marknadDess någotväntas växa än

6,7%0,9%, 6,3 %Marknaderna snabbast i Kanada England Japanväxer
SverigePortugal, Grekland och Spanien 7,4-8,3%.och de EG-ländemanya

3,7% Schweiz, ochligger långt tillväxtlistan med bara Finlandpåner
Danmark nedanför.
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Marknaden för miljöteknik: storlek 1990 och tillväxt

Nordamerika Europa Japan Sverige OECD Allalânder
Total 84 54 24 1,5 164 200
marknad,
miljarder
dollar

Förväntad 5,4 4,9 6,7 3,7 5,5 5,5
årlig tillväxt,

Kalla: OECD 1992, The OECD Environment Industry: Situation, Prospects and
Government Policies. OECDGD 92l, Tabell

Marknaden är mycket beroende myndigheternas politik, eftersom miljöpoli-av
tiken skapar marknader. De ochstörsta tekniskt företagenavanceradenya mest
har därför utvecklats i de länder har miljölagstiftning.sträng Andrasom en
drivkrafter för företagen skaffa miljöteknik viljanatt är ha rykteatt ett gott -inte bara hos allmänheten också hos hinder,utan anställda, långivare och
investerare. Den växande insikten den både finansiella och allmänna bety-om
delsen miljövård också företaggör ibland föregår lagstiftningenav att på områ-
det. haAtt miljömässigt acceptabel produktion bliren allt viktigare strategienför konkurrenskraft.uppnåatt

Totalt arbetar 1,7 miljoner inom miljöteknikföretag,ca 800 000personer varavi USA, 250 000 i Tyskland och 200 000 i Japan. Det är mycket intematio-ennell bransch med andel internationell handel.stor Tysklanden helaexporterar
40% produktionen, andra iav nettoexportörer Europa är England, Sverige,
Frankrike och Holland.

Miljötekniksektorn är strategiskt viktig, dels därför den i sig,växer delsatt för
den i allt högreatt grad förutsättningär för tillväxt och konkurrenskraften i

andra sektorer. Förutom inhemsksträng lagstiftning forskningär ochen ut-
veckling viktiga faktorer ñr driva fram konkurrenskraftigaatt nriljöteknikföre-

dagI 2tag. miljarder dollar,satsas eller 2% myndigheternas forsknings-av
medel, miljöforskning.pá Med 2,5 % ligger Sverige över genomsnittet, meneller Danmark 3 95 Holland 3,8 % och Tyskland 3,4%.

Källa: OECD 1992, The OECD Environment Industry: Situation, Prospects
and Government Policies. OECDGD 921.

Samhällsekonomi och ekosystem
Samhällsekonomisk effektivitet innebär knappa hanterasatt så attresurserför samhället blirnyttan den möjliga. Enligtstörsta ekonomisk teori uppstår

pris på nyttighet förstett denna blir knapp,när det villen eñerfrå-säga när
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först dettalika med eller utbudet. Det när ägtär större än är rum somgan
syns i ekonomin.resursen

priset ochmarknad med perfekt konkurrens bestäms påPå varoren
praktiken torde det docktjänster samspelet mellan efterfråga och utbud. Iav

faktorer begränsar ellerknappast finnas några perfekta marknader. Då olika
samhälletssnedvrider konkurrensen avspeglar priserna marknaden intepå

verkliga kostnader och intäkter. beror inte minst avsaknaden in-påDetta av
Marknader hantering infonna-formation. saknas i utsträckning förstor av

utanför spelplanentionsbrist och risker. faller viktigaDessutom närresurser
inteväl definierade åganderätter saknas. marknadspris uppstårNågot om en

säljare saknar full äganderätt och försvara sitt ägande.kan Men ägervem
klimatet Vad kostar ozonlagerett nytt

samhälletsMarknadspriser inkluderar därmed sällan alla förändringar i
efekter,välfärd eller tjänst nyttjas. resulterar i detDettanär externaen vara

utanför marknadspriserna.vill kostnader och intäkter hamnar Attsäga som
för förändring intede hamnar utanför marknaden betyder den ståratt som en

ellerbehöver konfronteras med de kostnader eller intäkter han honsom
välfärd andra.orsakar, dessa leder till förändrad för Det uppstårtrots att en

därmed skillnad mellan privata och sociala vården. privata värdetDet ären
förden välfärdsförändring konsumtionen eller tjänst gersom av en vara

individen, och det sociala värdet avspeglar den sammanlagda förändringen i
välfärd individer, levande framtida.för alla ochnu

skillnad mellan privata och samhällsekonomiska värden gäller iDenna
grad för miljön och för underhåll. nyttigheter ihögsta Dessanaturens är

marknader indirekt viaringa utsträckning prissatta, varken direkt på eller
olika styrmedel. exempel effekt fallet med fabrikEtt på ärexternen en som
släpper gift och dödar fisken i sjö fabriken behöver kompen-ut utan atten

fiskare för deras förluster.sera

Internalisering effekterexternaav
kan kostnader.effekter orsaka samhället minskaExterna Ettstora sätt att

miljöproblemen blir utifrån intemalisera de effek-detta synsätt att externa
det vill korrigera för förekomsten extemaliteter så kost-sägaterna, att attav

nader och intäkter faller förorsakar dem. Med intemaliseringpå den som av
miljökostnader här alla åtgärder, direkta såväl indirekta,menas som som
förändrar kostnads- och samhällets aktörerintäktsbilden för skillna-så att
den mellan och värden minskar,sociala intemalise-privata oavsett om

sker elleriringen inte.monetära termer
praktiken innebär intemalisering kostnaderna för miljöförsämringenI att

innefattas priseti på de och tjänster orsakar försämringen. Exem-varor som
pelvis skulle priset på produkter bryter atmosfärens ozonlager inne-som ner
fatta kostnaden risken för ökad förekomst och påverkan på djurav av cancer
och växtlighet. ökadEn intemalisering nriljökostnader skulle förändraav
produktionen energi- och resurselfektiva och produkternamot processer
skulle bli bättre anpassade till de ekologiska grundförutsättningama. Nya

investeringar skulle och konkurrensförutsättningarna för-typer av genereras
ändras.
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miljökostnader i världenintemaliseringindikation på gradenEn gesavav
bild hur miljö-Institute,från World Watchi 1993 års rapport som ger en av

fullständig intemaliseringtilli världen förändras från år år. Enpåverkan av
för lång-innebäramiljökostnadema skulle i princip naturensatt gränserna

avseende.bärkrañ inte överskrids isiktiga något
riktning, det villfortfarande ipekar de flesta teckenDessvärre motsatt

skogstäcke fortsätterextemalisering. Jordensfortsatt attsäga mot en
nedhuggningenfortfarande takten iEnligt Worldwatch Institute ökarminska.

och tred-tropiska fortsätter breda sigde regnskogarna, öknama utatt enav
antaletall åkermark för erosion. Därtill kan läggasjedel svår attutsättsav

cirka fjärdedelar världens 000och djurarter minskar snabbt 9växt- tre av
kända fågelarter minskar i antal eller hotas utrotning, koncentrationenav av

i stiger för varje och i varje bedöm-växthusgaser atmosfären år stort sett ny
ning ozonskiktets tillstånd visar det allt snabbare.görs att uttunnassom av

intemali-Erfarenheten visar därigenom marknaden inte klarar attatt av
viktig rollmiljökostnadema hand. Samhället har därförpå attegen ensera

i detta sammanhang. Med signaler från samhället blir det lönsamtspela rätt
företag och andra aktörer utveckla kretsloppstänkande och miljöan-för att

passade och resurseffektiva teknologier.
produkterMiljökostnader kan intemaliseras direkt via regler för och pro-

miljö-duktionsteknologier, via marknader för utsläppsrättigheter, attgenom
införs elleravgifter bättre definierade äganderätter. indirekta åt-Degenom

gärderna svårare överblicka, till följd den komplexa samhällsstruk-är att av
kan till exempel skapas via förändringar i ekonomisk politik, lag-Deturen.

stiftning, konsurntionsbeteende eller värderingarna i samhället.
dessa sammanhang har utformningen institutionella ramverk, såvälI av

nationellt internationellt, betydelse. spelreglerna för individerHurstorsom
och marknader utformas avgörande för möjligheten intemalisera miljö-är att
kostnader. spelreglarna utformas iHur sin kopplat till samhälletsär tur syn
på se sidan 41. Olika institutionella ramverk behandlas i kapitelnaturen

Värdering välfärdsjörândringarav
reda på hur de effektemaFör i praktiken och föratt ta stora externa är att

därmed kunna intemalisera dem, har rniljöekonomiskinom teori utvecklats
rad metoder för värdera miljöresurser och miljöförändringar. Grundenatten

för värdering kostnader och intäkter förändringar i mänsklig välfärd,ärav
baserade människorspå prioriteringar och uttryckt människors direktasom
eller indirekta betalningsvilja.

Metoderna och deras tillämpning försvåras många miljöeffekterattav
inte kända vid den tidpunkt då värderingen ocksåDet svårtär görs. är att

kommande generationers värderingar. Miljöeffektema kan framträdaväga
först efter lång tid och omfattningen ofta beroende kompliceratär ettav
samspel med andra effekter, liksom resiliensen hos ekosystemen.externa av

osäkerhetenDen olika risker måste varandra. Värde-stora gör att vägas mot
ringen försvåras slutligen egentliga marknader saknas och fiktivaatt attav
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förkanske heller kan eller bör konstruerasmarknader inte att mätaens
betalningsviljan.

omöjligkostnader självfalletfullständig värderingEn är attexternaav
ispelar likväl viktig rollVärdering miljökostnader och -intäkteruppnå. enav

både vadi ekonomiska besluten, gällerarbetet med miljöhänsyn deatt
företagens ochfrån det allmännas sida ochutformningen regler och lagarav

konsumenternas agerande.
kustzonen,i iexempel detta produktionen lax nätkassarEtt på är enav
Produktionenårtiondet.industri har expanderat kraftigt under det sistasom

linjärtdet vill påsker det beskrevs på sidan 16,på säga ett sätt utansätt som
laxproduktionen eko-har hävdatsåterkopplingar till resursbasen. Det äratt

miljöeffekter, blandorsakar flertallogiskt ohållbar. Produktionen annatett
förbetalar inte dessabidrar den till gödningen kusthavet. Laxodlarenav

Beräkningarsamhället. visarkostnader, de effekter han orsakar attexterna
samhälletsbaserat på fak-kostnaden för gödningen skulle intemaliserasom

gödningreningsverk undvika såtiska betalningsvilja för med hjälpatt av
pris laxodla-laxproduktionen överstiga det högstaskulle kostnaden för som

med intemaliserafått laxen marknaden. detta fall räcker detfor på I attren
produktionenmiljöeffekterna för kunna bedömade många äratt omen av

ekonomiskt lönsam eller e.
ekologiska förutsättningarnai kapitlet deSom betonats tidigare sätter

samhället omformulera isamhällsekonomisk aktivitet. kanför Dettaramarna
haltmaximalt tillåtenabsoluta miljömål, till exempeltermer en avav

medbakgrund svårigheterna värderasvaveldioxid i luñen. Mot attav
finnainom dessa detmiljön i blir viktig uppgiftmonetära atttermer ramaren

kostnadseffektiva uppnå målet.sättet attmest

den knapphetenFungerande ekosystem nya-
dennaknapphet ekologiska tjänster,Redan i dag råder på många även om

förvänta sigfinns också skälsällan i priserna marknaden.på Det att ensyns
andra ekologiskaochtillgången luft, dricksvattenökad knapphet. Om på ren

Därmedskulle dessa inte knappatjänster obegränsad resurser.varavore
samhällsekonomiskiskulle det inte finnas anledning innefatta dematt

underhåll och detidigareanalys. Utifrån vad att naturenssagtssom anser
produktionsfaktoravgörandeekologiska tjänsterna, förutom deatt utgör en

betraktas knappaför sarnhällsekonomin, alltmer bör Dettaresurser.som
illustreras i ñgur
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Pris

efterfråga utbud

a

underhåll,ekosystemens
kvantitet

Pris

ökande minskandeáiefterfråga utbud
b iI

,;I

1 underhåll,ekosystemens
kvantitet

Ekosystem knapp a Utbudet ekosystemensFigur som resurs. av
underhåll och tjänster tidigare inte knapp b Envar en resurs.
ökad skala ekonomiska aktiviteter och befolkningsexplo-av
sionen har lett till ekosystemens underhåll och deras tjänsteratt
alltmer bör betraktas knappasom resurser.

första bilden visar situation där delarDen underhållstora naturensen av -till exempel utbudet och luft och tillgångenpå på tropiskavatten ren regn-
skogar och våtmarker begränsande för den samhällsekonomiskavar--utvecklingen utifrån globalt perspektiv. Ekosystemen klaradeett attav
buffra de ekonomiska aktivitetema. Utbudet underhåll och eko-naturensav
logiska tjänster i förhållande till efterfrågan. Lokala begränsningarstortvar
förekom dock.

På den andra bilden har efterfrågan luft, och andra ekolo-vattenren
tjänstergiska och förskjutits tillökat höger. beror bådeDetta på jordensatt

befolkning har vuxit och resursförbrukningen har ökat kraftigt. Detatt sätt
vilket detpå har skett har lett till miljöförsämringaw, varför utbudet natu-av

underhåll har förskjutits vänster.rens
överblicka de totala konsekvensernaDet svårt enskildamångaär att av

händelser, och därigenom med säkerhet underhållatt avgöra när naturens
ska betraktas knapp finns kunskapDäremot att storsom en resurs. om
osäkerhet och infonnationsbrist alltid kommer råda komplexa ekolo-att när
giska och ekonomiska ska hanteras och oåterkalleliga föränd-system att
ringar kan uppkomma ekosystemens resiliens minskar samhälls-Denär
ekonomiska kostnaderna för oförutsedda förändringar kan självfallet bli

och långt utanför nationsgränsema.uppståstora,
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vadutifråninte,6b liggeri figurkurvornaExakt vet sommenvar
rationelltlängrekapitlet det intetidigare i att naturensframhållits antaattär

noll.fortfarandeprisetobegränsad,fortfarande ärunderhällskapacitet attär
blir knappaexaktsvårtAnledningen till det näravgöraär attatt resurserna

ochansamlastid ochförskjutna Deoftamiljöeffektema iärär att rum.
uppträder.miljöeffekter Detinnantidgeograñskt, och det tarsprids tar

tid innanoch längreproblemde uppfattasytterligare tid innan ännuettsom
samhällets aktörersignaler tillåtgärderleder tillinformation därom som ger

knappheten.denom nya
långtha sådegraderingen gåttkanekologiska tjänstervissaFör typer av
medhushålladå börjaförstförsynlig detknappheten blir sent attärattnär

grundpåockså knappaperspektiv kanglobaltUr ett vararesurserresursen.
lokaltknappade inteberoende,inbördesde olika ärävensystemens omav

försökanödvändigt23.perspektiv se sidan Detsektors attoch utifrån en
knapphet råderdärsituation svåriundvika hamnadetta ochförutse att att en

medhushållamåletmanagement;reactiveförproactive i stället är att
effektivtpåsamhällets alla sätt.ettresurser

ekonomiskekologiskEn syntes
diskussionenschematisk bildsammanfattandej7gur 7I ovan.avger en

människannaturkapital ochmellanförenklat relationernaFiguren visar av
naturkapitaletfall harsamtligaIutifrån olikaskapat kapital, synsätt.tre

dags-streckade linjenskapade ökat.mänskligt Denminskat och det anger
läget.

hasamhället först måsteinställningenbilden illustrerarDen attöversta en
investeringar i miljön.ha råd medforekonomi med tillväxtfungerande att

sig ståmänniskanvärldsbild där överbygger på trorInställningen en
samhällsekonominfrånsepareradmiljö betraktasochdärnaturen, natur som

uppkommer. friareEndeteknikmedmiljöproblemen lösesoch där när
7a.Figurtill ekonominhandel bidrar växer.att

samhällen förstörparasitmänniskanden andra bildenI varssom enses
nådda eller passerade,bärkrañjordensförGränsernanatursystemen. anses
nivåer uppfattas därförallapåmänniskans aktiviteterminskningoch aven
friare handel ökakollaps.ekologisk Ennödvändig för undvikaatt ansessom

7b.miljöförstörelsen. Figur
och sambandetmiljöochsamhälleBåda dessa synsätt sersegregerar

sådanEn segregeringhelhetsperspektiv.ekonomimellan ekologi och ettur
samhäl-vridaframtiden ochför kan intekonstruktiva lösningarleder inte till

utvecklingekonomiskekologiskt hållbar Denna strävarlet rapportmot en
och demellansamspeletintegrerad bildetter natursystemenatt avge en

ekonomi.ekologi ochsamhällena, mellan Detmänskliga synsätt som
sammanfattas i figur 7c.i denna skriftpresenterar
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MHKKkulturkapitalMlinniskoskapat,human-och

a

frånAvkastning
användastillväxtkan- .. bevaranaturenatt

rIIöcn MHKKkulturkapitalhuman-Människoskapat,

åter-framtidaMöjliga
kollapsefterhämtningarb Naturkapital

I
l
|
|
lI

kulturkapitalMHKKochMänniskoskapat,human-
dimensionerbåde kvalitativafysiskaochomfattande

l zI kvalitativaMöjligaII ,l utveckling.förbättringarøl l II
fysiskafördenGränsl

TidNu
perspektivFigur Tre olika på samhällsekonomins relation till naturen.

och teknikoptimism.A Tillväxt B Miljöpessimism. C eko-Det
logiska ekonomiska perspektivet.

Källa: Folke, C., Costanza, R., Hammer, ochM. Jansson, A.-M.
Investing1993, natural capital: why, what and how

Folke,Jansson, A.-M., C., Costanza, ochR. Hammer, M.
red. Investing in Natural Capital: The Ecological Economic
Approach Sustainability. Under tryckning.to
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Samhällsekonomin ochdel det ekologiska Naturensystemet.utgör en av
dess kan expandera.underhåll för hur mycket samhället Jusätter gränser

spelrummet förkommer dessa desto mindre blirnärmare gränser sam-
hällsekonomisk utveckling. inte konstanta förändras, tillGränserna är utan

del beroende på människans beteende resursbasen. viktigEnstor gentemot
utmaning ligger i vrida samhällsutvecklingen fortsatt ohämmadfrånatt en
ökning materiell konsumtion till utveckling resurseffektiv ochärav en som

återkopplingarhar till ekologiskaekosystemen. Ekosystemen och de tjäns-
måste uppmärksammas grundläggande produktionsfaktorer vilkaterna som

alltmer knappa hanteras effektivt.måstesom resurser
Tillväxt och teknikutveckling problemeninte i sig löses.garanterar att

hur den ekonomiskaDet tillväxten som samhällsutveckling-mått påär ett
en sker och hur tekniken utvecklas avgörande för ekologisktär om ensom
hållbar ekonomisk utveckling ska komma till friare handel sigstånd. iEn är
ingen garanti för bättre miljö. friare handel har positiva ellerOmen en nega-
tiva effekter miljö den ekonomiskapå och beror till delar hurpånatur stora
utvecklingen den verkar i utfonnas.som

Detta samspel kan följande okoordineradillustreras metafor. last-Enav
ning båt leder till båten snedbelastas och kanstor transporteraattav en

sjunka. Vipå effektivast möjliga riskerar införsätt, utan attvarorna en
marknad, prissystem, där respektivepriset för lasta högre lägreett att är

läggs.respektive längre ifrån vattenlinjen båten lastenpå På sånämnare sätt
marknaden till effektivast lastenden möjliga fördelningen uppnås.attser av

Men fortsätter kommerlasta båten med och denatt attman varormer mer
sjunka. därför 7cDet det finns plimsollinje se figur sägerär atten som
lastar denna nivå så sjunker båten.överman

Metaforen förinnebär marknader spelar viktig roll förbättraattatt en
hanteringen och miljö och intemaliseringen miljövår-naturresurser att avav
den och miljökostnader viktig eftersom den får marknader arbetaär att sam-
hällsekonomiskt aktiviteteneffektivare tidigare. skalan helaMenän om av
tiden ökar intemalisering, eftersom inte fullt till följdden kan skeär ut av
bland genuin osäkerhet och informationsbrist, ingen garanti förannat en
långsiktigt hållbar utveckling. tydliga spelregler och långsik-Betydelsen av

signalertiga mänskligafrän samhället ökar de samhäl-närmare gränserna
kommer.lena

Det ekologiskadärför i denna skrift betonar deär att gränsernasom
samhälletoch förutsättningarna för samhället och skasätter attramarna

möjligaefter hantera samtliga effektivast inomsträva påatt sättresurser
dessa Ineffektiv resurshantering innebär risken för sjunka bliratt attramar.

de ekologiska skjuts och handlingsutrymmetstörre, att gränserna närmare att
därmed begränsas. viktigDet utmaning de sig-på och hanteraär atten svara
naler får från ekosystemen.som
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Handel miljöperspektivochett naturresurs-ur

förstärker denHandel ekonomiska utvecklingen
Handel marknader och kon-uppstår på vilka i sin koordinerar produktiontur
sumtion och tjänster. miljöpå-Handeln därmed kopplad till denärav varor

kanverkan uppkomma och tjänster produceras och konsume-närsom varor
Handel mellan två länder påverkar såväl priserna ochpåras. resurservaror
inkomster, produktionsmönster och konsumtionsmönster med isom mera

båda länderna. Eftersom samhälls-handeln påverkar samhällsekonomin och
ekonomin i sin påverkar ekosystemen miljönkan handeln påverkatur sägas
indirekt. denna påverkanHur den positiv eller negativut är ärser om ---förhandsvårt på klarlägga till följd sarnhällseko-komplexiteten i detatt av
nomiska och dess förhållande till ekosystemen.systemet

den institutionellaOm strukturen i land förbiser framställs påett att varor
förstör underhåll, kommer handeln med dessaett sätt naturens attsom varor

förstärka denna trend, det vill förstärka uppkom-de miljöeffektersäga som
produceras och konsumeras. institutionernaOm däremotnärmer varor ger

Spelregler vrider produktion och konsumtion i riktning hållbarmotsom en
utveckling, kanså handel också bidra till denna process.

None of the of sustainable development intrinsicallyaspects. .linked international trade. A failure place valueto environ-to a on
mental would undermine sustainable development inresources aeven
completely closed Trade rather, magnijier.economy. seen, as a
the policies for sustainable development place, tradeinnecessary are

development that sustainable.promotes
Trade andEnvironment, kapitel i International3 Trade, GATT1990-91,

sidan1992, 25.

För upprätthålla det materiella välstånd har i dag landatt är ett som
Sverige högstai grad beroende importerade produktionenOmattav varor.

de importerar förstör miljön bidrar vår efterfrågan, änav varor oav-om
siktligt, till miljöförstöring i andra länder. Bomull odlas för stårexportsom
exempelvis för 25 världens totala användning bekämpnings-procent av av
medel, användning svenska konsumenter indirekt bidrar tillen som genom

köpa kläder tillverkats bomull. Konsumtionsbeslut enskildaatt hossom av
individer kan visserligen sällan påverka produktionen, konsumenternasmen
samlade efterfrågan det.gör

Nedanstående kedja symboliserar enkel livscykel för eller vaden en vara,
allmänt brukar kallas från till graven. länk i kedjan kanIngensom vaggan

hoppas samtliga nödvändiga för produktion, handel,över, utan ärsteg att
och konsumtion ska komma till stånd. Handeln deltransport integreradär en

kedjan och kan därför inte lyftas och betraktas från övrigautav separat
delar det miljöpåverkangäller i de olikanär stegen.
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AvfallProduktion Konsumtion handelRåvara handel handel

transporter

livscykel.Handelns roll iFigur varasen

miljöproblemenHandeln internationaliserar
produktion ochuppstår vidMiljöproblemen kan delas i sådana som

Indelningeneller blir avfall.sådana uppstår konsumeras ärnärsom en vara
påverkan på ekosyste-mellanleden kaninte alltid lätt i praktiken. Igöraatt

miljöeffektbetraktastill petrokemisk industri,från exempel sommen,
konsumtions- ochplastproduktion. Bådeoljekonsumtion ellerantingen av av

gränsöverskridande.lokala ellerproduktionseffektema kan antingenvara
situationerskilja olikadenna schematiska uppdelning kan påUtifrån man

intemationella.miljöproblem blir Sehandel bidrar tilldär förekomsten attav
figur

nationsgräns

,øaww-p mr-x ,-ø-m--sññâøf, ,-,.z.
vc

D

l w

lokala ochkonsumtion K,Förenklad bild produktion P,Figur över
hur handel bidrar tillgränsöverskridande miljöproblem och att

miljöproblem intemationaliseras.

föroreningar och förändringarMiljöproblem blir internationella dels när av
till miljöeffektenorsakenekosystem korsar nationsgränsema, dels när en-mellanKopplingama handeleller producent flyttar över gränsen.vara en - uppdelas följandeoch människans underhåll kan ipåverkan på naturens

punkter:

landet.Handel skapar beroende utanför detekosystem egnaavo
Handel direkt miljöpåverkan, via transporterna.gero

självadet handlas med miljöeffekter vid konsum-Många varor som gero
tionen. Avfall specialfall.är ett
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rniljölagar ochmiljöeffekter vid produktionen gällerFör attvaror som gero
konkurrenskraften.miljöskatter påverkar produktionskostnadema och

läggsmiljökraven blir alltför finns risk produktionenhögaOm att neren
till Handeln kan därmedeller flyttar land se sidorna 56 och 62.ett annat

till producenten flyttar eller förmår politikernaleda att över gränsen --ifrån miljöeffektemaavstå miljökrav. gäller både i de fallDetta äratt
och eftersomlokala globala, i särskilt hög grad de globala,när ärmen

miljökostnadema ha sprids alla länder.låga miljökravatt överutav

första två punkterna behandlas fortsättningsvis kapitel. andraDe i detta De
behandlas i kapitel där återkommer också den generella frågan hurom
handeln påverkar miljön och i vilken handelshinder kan användas förmän att

miljösyften.uppnå

Handel upphäver lokala begränsningar
utvecklingHållbar innebär samhället håller sig de och be-inomatt ramar

gränsningar existerar olika nivåer iDessa påsätts naturen. gränsersom av
tid och från globala till exempel växthuseffekten till lokalarum,
fiskproduktionen i sjö.en

Handel mellan länder erbjuder for människor frigöra sig frånsättett att
lokala begränsningar importera råvaror eller förädladeattgenom resurser

ochprodukter ekologiska tjänster från andra länder. Människor kan därmed
komma i åtnjutande kimskaper, kapital, eller produkter detav resurser som

intelandet har tillgång till.egna
handel upphäverTrots lokala begränsningar upphävs deinte ekolo-att

giska flyttas,Dessa finns fortfarande kvar, samtidigt degränserna. men som
delas med många fler människor. ohållbaraFortsatt produktions- och kon-
sumtionsmönster försämrar kapacitet underhålla samhällseko-naturens att
nomin och för de totala ekologiska med risk förnärmare gränserna, attoss
alla samhällen slår huvudet i taket samtidigt.

Därför ekonomiema i delar världen inte bara beroendeär stora av av
själva importen från länder,andra också underhållutan naturens görav som
importen möjlig. Handel leder till människor i land indirekt blir bero-att ett
ende tillgången på och ekosystemarbete utanför det landet.av resurser egna
Handeln flyttar därigenom de ekologiska utanför landetsgränserna egna

och det behövs ekosystemområden,gränser, eller skuggarealer, förstora att
producera de och tjänster importeras.varor som

Skuggarealer
beräkna hurAtt underhållsyta från eller skuggareal,stor naturen, som en

stad behöver illustrera betydelsenär ekosystemens arbete.sättett att av
Skuggarealen den behövs for producera deär och tjänsteryta attsom varor

konsumeras i exempelvis stad. Stadens fotavtryck inte bara dessärsom en
faktiska inkluderar underhållsyta, figuryta utan 10. Fotav-även naturens se
trycket för försörja invånarna i stads- och industriregion,att med 300enkmz, med odlade från det moderna jordbruket har ipersoner per varor en
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Till kom-dettaregionensberäknats till 20 gångerstudie ytaféstörre änca
insatsvaror, importe-fonnjordbruket imodernaskuggarealen för det avmer

enskildaproduktionengäller forfoder Sammarat etc. varor.avresonemang
cirkafrånunderhållsytaexempelbehöver till ärOdlad lax naturen somen

underhållsytaodlaslaxenkassama50 000 gånger större än ytan ensom
nationsgränsen.ligger utanföroñasom

fotavtryck.StadensFigur 10.

och intensivbefolkningkoncentreradmedoch många andra nationerJapan
produktionsnivå ochsinupprätthållaaktivitet skulle inte kunnaindustriell

ekosys-inhemskaochlevnadsstandard sinamateriella på naturresurseregna
utanför nations-ñnns långtoñaberoende skuggarealerDe ärtem. somav

gränserna.
handelfrån Sverigesförhållande hämtaskonkret exempel dettapåEtt

ifiskprodukternettoimportöroch ñskprodukter. Sverigemed fisk mättär av
ochminska importenhävdats Sverige böroch det har därför satsaattpengar

ekonomiskaochñskeindustri. Ekologiskabygga inhemskpå att uppmer
tabellensammanfattas ifiskproduktermellan import ochrelationer export av

nedan.
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Relationer mellan Svensk import och fiskprodukter år 1986.export av

Importexport
SEKPengar 2,5

Handlade ton 2,8varor
Fångst ñskbiomassa ton 9,1av
Skuggareal km2 8,3

Av tabellen framgår svensk fiskimport svensk fiskexport,att är större än
i resultatenMen visar ocksåmätt monetära Sverige användertermer. att mer

underhåll skuggarealen krona importeradenaturens produkterav änper per
krona exporterade. Sverige köper med andra ord fisk och arbete utförtssom

ekosystem i andra länder betydligt billigare säljer motsvarandeänav pro-
dukter till andra länder. Denna handelsbalans fördelaktig för Sverige ochär
illustrerar den ofta förekommande relationen mellan och u-länder.

flestaDe u-länder råmaterial,är mineralernettoexportörer ochmat,av
bränslen till i-ländema, och råvaror dominerar ofta deras totala export.
Exempelvis består 98 värdet Bolivias,än Etiopiens,procentmer av av
Ghanas och Nigerias råvaror, jämfört med 24 för USA ochexport procentav
endast 2 för Japan.procent

vissa fallI har exploateringen förvandlat länder frånnaturresurserav
till nettoimportörernettoexportörer råvaror. falletDetta med Thailand,ärav

Nigeria och Filippinerna vad gäller träråvara. Guldkusten och Ghana är
snabbt på i riktning.väg Ekologiska analyser Nya Zeelandssamma av

och Ecuadorsexport naturresurser intensivodlade jåtteräkorav exportav av
antyder de länder importerar dessaatt tillgodogör sig betydligtsom resurser

ekosystemarbete vad de betalar för.än Exporten leder tillmer av utarm-en
ning de exporterande ländernas ekologiska resursbas och påverkar derasav
möjligheter till långsiktig ekonomisk välfärd. Den ökande knapphetenen
reflekteras inte i exportprisema.

förDe samhället värdefulla ekologiska tjänsterna har med andra ord
hamnat utanför marknadsprisema och utanför de institutioner sättersom

för produktion, konsumtion och handel. De flödena berörramar monetära
främst mänskligt arbete, mänskligt skapat kapital och till viss del naturresur-

och ekosystem med väl fungerande äganderätter. Men de täcker sällanser
det ekosystemarbete behövs för handel med och tjänster skaattsom varor

möjlig. illustrerasDetta i ;figur 11.vara
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återcirkulation

konomierekonomisk
produktionåWW

RESURSER

JK globalaekosystemetDet

FinansiellaflödenFysiskaflöden ------
och miljö.Schematisk bild ekonomi, handel,II.Figur naturöver

samhällsekonomisk välfärdnaturresursbasen förBetydelsen av
spelplanen.hamnar utanför den ekonomiska

FisheriesKälla: 1991, Marine Ecosystems SupportHammer, M. to
red Linking theand Fish Trade. Folke, och Kåberger,C. T.

from theNatural Environment and the Eco-Economy: Essays
Eco Group.

Specialisering leder till sårbarhet
samhällets flexibilitet och förmågaresiliens kan jämföras medEkosystemens

lederförändringar. diskuteras i kapitel högresig till Som 2att enanpassa
specialiseras. specialisering ökadhandel till produktionengrad att gerav

sker i andra områden,sårbarhet och ökat beroende vad medett somav
möjlighet själv situationen följd. utbreddminskad påverka Enatt som spe-

ställa produktionencialisering kan också det och kostsamtsvårtgöra att om
omvärlden förändras.när

har genomflödesbaserade produktionssystemSpecialisering oña lett till
exempel specialiseringse sidan 16. Moderna monokulturer påär en som

insatser hjälpmedel för upprätthålla produktio-blir möjlig stora attgenom av
till exempel konstgödsel, bekämpningsmedel, hög grad mekaniseringnen, av

hjälpmedel och skuggarealer utanförmed Många importeras storamera.
upprätthållas störningarmonokulturen behövs för den ska och hållasatt

sårbarheten störningar ökar. finns likheterborta. Det mångaMen mot yttre
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förmågaharBådastressade ekosystem.monokulturer och attmellan sämre
känsligadematerial ochorganisktenergi, näringsämnen ochhålla kvar är

ringaåtercirkulering sker i mycketochparasiter. Kretsloppför angrepp av
litenmångfaldenenkla,korta, strukturernaskala. Näringsvävama ärärär

fungerarStressadeeffektivitet låg.och änsämresystemärsystemets
med mångfald och variation.system

förmåga åter-förgårosäkerhet råderStor attnaturensgränsemaom var
behöva leva medkommer alltidhämta sig efter störning. Märmiskan atten

ihopkopplade ekologiska ochochosäkerhet hur ska hantera komplexaom
produktions- ochefter undvikaekonomiska Samhället bör sträva attsystem.

förmed riskleder till resursförstörelse,konsumtionsmönster uppenbartsom
potentia-innebärförändringar. hållbar utvecklingirreversibla Begreppet att

framtida generationer skaunderhåll till levande ochlen för naturens nu
minska.

Sårbarheten kan samhället sluta kretsloppenminskas strävar mot attom
konsumtion.aktivt hantera återkopplingar inom både produktion ochoch

Återvinning och näringsämnen, helst ioch återcirkulering sam-resurserav
ochekosystemens diversiñering och resiliensklang med skaparprocesser,

minskar sårbarheten.

Handel, och miljötransporter
kan det inte ske handel och eftersomnågonUtan transportertransporter ger

upphov till miljöproblem har handeln i detta avseende direkt miljöpåver-en
beräknatskan. har de internationella lastbilstransportema inom EGDet att

kommer öka med 30-50 till följd den markna-att procent av gemensamma
genomförandedens och avregleringen inom transportsektorn. Lastbilstrafi-

ken i Nordamerika förväntas sjufaldigas tioårsperodundergränsernaöver en
nordamerikanskadet frihandelsavtalet genomförs.NAF TAom

de problemenEtt med dagens transportrnedlen istora transporter är attav
huvudsak drivs med fossila bränslen, med luñ- och vattenföroreningar som
följd. Flyg- och båttransporter och människor för 18av varor svarar av

oljekonsumtionvärldens och står därmed för och ökande andelstoren av
utsläppen koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och kolväten. Till dettaav
kommer direkta oljeutsläpp vid olja.transporter av

diffus utsläppskällaTransporterna i flera avseendenutgör ären som
reglerasvårare punktutsläpp från stationära utsläppskällor, tillatt än som

exempel enskilda industrier. praktikenI det mycket beskattasvårtär att
flygbränsle och bunkerolja för fartyg. Sådana åtgärder koordinerasmåste
mellan många länder eftersom det lätt fylla bränsletankama iär attannars
länder beskattning. harDetta medfört flyg- och sjöfartsbränsleutan äratt

eller mindre obeskattat i de flesta länder, medan beskattningen tillmer av
bensinexempel till bilar och villaolja ofta till flerauppgår hundra procent av

det egentliga marknadspriset.
fullständigadeOm kostnaderna de fossila bränslenas alla miljöeffek-av

avspeglades i oljepriset skulle detta stiga markant och bliter transporter
dyrare. skulle inteDå bara handeln produktions- ochavsevärt utan även
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gradi högreskulle löna sigannorlundakonsumtionsmönstren Det attut.se
och behovetlokal nivå,kretsloppen, framför allt påsluta de materiella av

minska. Motivationendrivmedel skullebygger fossilapåtransporter som
till exempeltransportmedel, tågmiljövänligaför utveckla effektiva ochatt

transportkostnademaemellertidskulle också öka. dagoch båtar, I ärrenare
prisförändringar förmycket kraftigalåga det skulle behövasså attatt en

faktarutakomma till stånd se 2sådan förändring skulle transportemasom
miljöeffekter.

buller, påverkan påtill exempelmiljöeffekterAndra transporter ärav
baniäreñekterkallademarkanvändning ochlandskapet förändrad sågenom

ocksåpåverkar miljönoch järnvägar. Transporterna attvägar genomav
båtar,lastbilar,användsbränslen, mineraler och andrafossila närresurser

anläggs.ellerbensinstationer tillverkas Trans-järnvägar, flygplatser, etc.
förbetydelse helastrategiskutfomining dessutomärportsystemets sam-av

servicearbetsplatser ochbostäder,Såväl planeringenhällsutvecklingen. av
företag påverkasproduktionsplaneringen inomoch regionerinom orter som

Samhällets valfinns tillgång till.vilken det trans-transportertyp avav av
samhället.långsiktiga effekter i helafår därförportsystem

drivkrafterDirekta och indirekta
tillbaka till degårkonflikt eller samverkarHuruvida handel och miljö står i

till de olika drivkraf-mellan länder ochinstitutionella inom ochstrukturema
politiska, kulturellasociala,ekonomiska,till miljöförstöringentema -- hör förändraddrivkraftemaTill de direktafinns inom dessa strukturer.som

miljöstörande urba-resursexploatering, utsläppmarkanvändning, ämnen,av
indirekta driv-infrastrukturuppbyggnad Denisering, industralisering, etc.
med de institu-mindre uppenbara och hör oftakrafterna däremotär samman
dessa främjar.vilka beteendentionella i samhället ochstrukturerna som

äganderättsstmlcturer,indirekta drivkrafterexempel sådanaNågra är
och religion.skatter och ekonomisk politik, kultursynlagar,

skogar vant viktigi fjällnärahar subventioner till vägbyggenSverigeI en
till för några årawerkningar i dessa ekosystem.indirekt drivkraft för Fram

Madagaskar. Därfördåligt definierade påsedan äganderättema till markvar
till allvarlig jordero-leddemotivation till vårda marken, vilketsaknades att

sron.
exportprodukter.viktiga Köttpro-och diamanter tvåköttI Botswana är

boskaps-decennierna. bygger påkraftigt deduktionen har ökat Densenaste
överbetning påverkan påuppfödning betesmark och har orsakat ochpå

Boskapsuppfödningen subventionerasdjurliv.savarmområdenas ochväxt-
indi-subventionerar denflertal landets regering och EGpå sätt ävenett av

ocksåviss kvantitet varje kanrekt import år. Detatt garantera av engenom
degick tillintäkterna från till EG 198245nämnas exportenatt procent av

kommersiella boskapsuppfödama, vilka endast motsvararde 0,6 procent av
det totala antalet boskapsuppfödare. lokala uppfodamaDe små mot-som

uppfödare, erhöllsvarade det totala antalet detta år 3394 procentprocent av
världs-fall iintäktema. analys har visat endast någraEn att procentsav
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marknadspriset diamanterpå påverkar diamantexportBotswanas där-och
med dess ekonomi så det blir lönsammare expandera boskapsjordama.att att
Detta leder i sin till hoten ytterligare överbetning och ökensprid-tur att om
ning ökar.

Nerhuggning skog i Amazonas påskyndas andra indirekta drivkraf-av av
BrasilienI bidrog länge skatterter. på jordbruksinkomst, regler för fördel-

ning mark, skatter på mark, regionala och sektoriella skatter och låne-av
möjligheter till denna utvecklingél Skattereglema ändrades i slutet 1980-av
talet, många jordlösa människor dras ändå till Amazonas, inte minstmen
därför regeringen inte har lyckats genomföraatt någon jordreforrn.

Till följd komplexa socioekonomiska samband handelns effekter påärav
resursbasen svåra förutsäga. Därför det svårtatt förär att argumentera att

sig handelshinder eller liberaliserad handel automatiskt leder tillvare en mer
hållbarare nyttjandeett underhåll. iDet första handnaturens bättreärav att

rikta in sig pâ påverka alla de institutioneratt spelreglerna försättersom upp
länders ekonomier, så själva produktionen och konsumtionenatt av varor
och tjänster förändras i hållbar riktning.en

Om miljöeffekterna beaktas och möjligheter för handel lederöppnas,
utsikter exportinkomster och kortsiktig ekonomisk vinning till frestelserom

producera ohållbart. Starkaatt intressen kan i sådana situationer utnyttja
bristen miljöpolitik.på När detta sker utraderas ofta äganderättsstrukturer
och produktionssystem fungerat i tusentals år.som

Detta sker för närvarande i många kustområden där mangroveskogen
huggs för plats intensiv räkodlingatt produktion avseddner förge ärvars

förloradeDet värdetexport. mangroveskogar underhållssystem vadav som
gäller bland bränsle och fiskproduktionannat för del lokalbefolk-storen avningen ñnns med i marknadspriset jätteräkoma.på l sådana fall ökar
handeln behovet för intemalisering dessa kostnader. Samtidigtexternaav
har de tjänar dennapå handel motiv förtyp motverkasom intemalise-attav
ringsprocessen

Etik och teknik i internatiønaliserad världen
Människans världsbild, värderingar, kunskap och institutioner i vid bemär-
kelse påverkar det på vilket samhället förhållersätt sig till och miljö.natur
Om människan sig stå ochtror skild frånöver utvecklasnaturenvara enteknik efter besegrasträvar och samhälletatt oberoendesom göra natu-avOm människan sig del och inserren. sitt beroendenaturenser som en av avdess underhåll, utvecklas teknik fungerar i samklang meden naturen.som

Tekniken därför inte bara redskapär kanett användas på ochgottsom
den avspeglingont den världsbild,är de värderingar, kunskaper ochen av-

institutioner finns i det samhälle den utformas det så kalladesom som
kulturkapitalet. Samspelet mellan teknikutvecklingennaturen, och kulturen
illustreras förenklat i figur 12.

Om tekniken maskerar samhällets beroende underhåll ochnaturensavskjuter miljöproblemen framtiden,på invaggas människan i föreställningen
hon står och klararatt över sig den.naturen Detta leder i sinutan tilltur att

institutioner baserade på denna skapas så undervisning, forskning,attsyn
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ytterligarebeslutsfattande medproblemlösning, u-hjälp,information, mera
denna trend.förstärker

Grunden
för

Bestâmmer
exploatering

av

FörändraGenereras
EV

Påverkar

nödvändigt menförutsättning,underhåll12. NaturensFigur är etten
ochvälfärden. Redskapoch fortillräckligt villkor för kulturen

och kultur.samspel mellanteknik framställs i naturett
också kulturenspåverkarTeknikutvecklingen naturen, synmen

riktning.i hållbar eller ohållbarpå naturen,

cultural capital forInvestingBerkes, och Folke, 1993,Källa: F. C.
A.-M., Folke, C.,capital.sustainable of natural Jansson,usea
in Natural Capital:Investingred,ochCostanza, R M. Hammer,

Sustainability. UnderEcological Economic ApproachThe to
tryckning.

innebär dettafortsätter försämra sina ekosystemOm land attett att man
ochmöjligt byta desig teknik tycks detförlitar på göra att ut varoren som

importtjänster de inhemska ekosystemen mot motsva-genererar avsom
aktivitetmänsklig fortsätterrande från andra länder. skalanMen växaattav

sådant utbytemiljöförstöring sker inte bara i inhemska ekosystem.och Ett är
hållbarhetsperspektiv inget illusionfdärför utifrån annat änett en

och påverkar själva i högreMänniskor blir i dag allt beroende avmer
trendhändelseförlopp långt borta.grad oña omedvetet Dennaänom- -
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förstärks både den ökande handeln och miljöpåverkanatt spännerav överav
geografiska områden.stora Att räckvidden för enskilda påverkanpersonersökar medför särskilt iett större vår roll konsumenter. Däravansvar, som

följer också behov och etiskaett regler för människorsav nya normer
agerande.

Intemationaliseringen världsekonomin kan dock leda till människorav att
får allt svårare i handling för sitt beteende.att Individensta ansvar egnahandlingar kan upplevas droppe i En utmaningarna medsom en oceanen. av

forma hållbaratt utveckling ligger i vrida människors intresseatt bort frånen
enbart individnivå, till insikt det ligger i människans intresseatten om eget

bidra till de livsupprätthållandeatt att ekosystemen vårdas. En ökad insikt
vårt beroende producerade ekosystemom i andra länderav resurser av

skulle kunna ytterligare motivation till bidra till vårda andrage att ländersatt
ekosystem. För detta ska ske behövs bådeatt ökad information och inreenvilja koppla ihop avlägsna händelseratt med sitt agerande.eget

Samtidigt tyder erfarenheten på etiska regler för beteatt sig hållbartatt
utvecklas människor direktnär konfronteras med konsekvenserna sittavagerande. Samhället kan delvis påskynda denna införaattprocess genomolika former stynnedel. Ett exempel skulle kunnaav förbudett motvara

farligt avfall tillexport andra områden och länder.av Genom fråntasatt
möjligheten skicka bort obehagligaatt konsekvenser konsumtionen skulleav
människor tvingas själva itu med problemenatt ochta förhindra deatt upp-kommer.

Historien visar många samhällenatt för sin försörjning beroendeärsom
närliggande ekosystem har utvecklat sofrstikeradav ekologisk kunskap med

sociala och etiska regler för hur den lokala resursbasen kan nyttjas på etthållbart Denna kunskapsätt. och detta förhållningssätt till underhållnaturens
har utvecklats nödvändighet. Dessa samhällen har lärtav sig hanteraatt
återkopplingar från ekosystemen för överleva. Den globalaatt strävan mothållbar utveckling kan på motsvarandeen det internationellasätt ses somSamfundets försök hantera återkopplingaratt från de globala ekosystemenfä

Många lokala samhällen har kunskaper former för uthålligom resursan-Övergångenvändning. från lokal försörjning till globalisering kan medföra
negativa effekter i formexterna förlust kunskaper och de institutio-av av avoch åganderätter förvaltar kunskapner hållbart nyttjandesom ett eko-om avsystemen

As traditional peoples integrated theinto global theyare economy,lose their attachment their restrictedto catchments. Thisown resourcecould lead lossto motivation observe socialtoa towardsrestraints
the sustainable of diversity of local alonguse witha theresources,

indigenouspertinent knowledge that withgoes
Fikret Berkes, Carl Folke och Madhav Gadgil, 1993, Traditional

Ecologieal Knowledge, Biodiversity and Sustainability. Beijer Discussion Paper
31.no.
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miljöeffekterTransporternasFaktaruta

förluftutslâppenochuniversitet har transportvågarnaUppsalastudie vidI en
tillverkade iskjortor,fyra är:Deberäknats.enskildanågra varornavaror

därefterHamburg,viatill GöteborgBombayfrånfraktade med båtIndien och
till StockholmKanarieöarnafrånflygfraktadeStockholm;lastbil till tomater

frånmed lastbilfraktatfranskbröd,därefter lastbil;till Rotterdam ocheller
Frankrikeilastbil från Le Mansmedfraktadyoughurt,Jokkmokk;Malmö till

till Stockholm.

transporteradkväveoxidersvaveldioxid ochkoldioxid,Utsläpp varaperav

KväveoxiderSvaveldioxidKoldioxidVara
6,42,9222skjortaEn ggg
5,0kg1,7kg tomater1 g-
5,50,151,4l kg tomater ggg
2,70,23144kg brödl ggg
2,30,201211 kg youghurt ggg

lastbilKombifrakt, flygDirektflyg t +

mycket.intedenna vägerñr skjortan,särskilt högaSvavelutsläppen trots attär
intekvalitet ochdåligtill båtaranvänds ärbränslendeberorDet på att avsom
fori dagtekniskt inte svårt. Båttransportemaärdet svararatt renttrotsrenas,
vidsärskilt högaKoldioxidutsläppen ärsvavelutsläpp.världens10% av
vidviktenhet är större änbränsleåtgångenflygfrakter, vilket beror på att per

med dejämföraskg kankoldioxid1,5 kgtransportmedel.något annat per
detmiljarder5,6fossila bränslen,från ton,koldioxidutsläppenårligaglobala

ochmänniska år.000 kgvill drygt 1säga per

studienhandelsströmmama Ipåverkaluftutsläppenavgifterskulle påHur
och detenskildade attmiljöavgifter för antogsberäknades även varorna,

liter i10 krrespektivemed 3,30 kr extraskulle beläggasdieselbränsle per
skatt.

varuprisetrelation till blandi annatMiljöavgitternas storlek

PransportkosmadandelAvgiftensandelAvgiftensMiljöavgiñ öreVara
andeltranspon- av-ensavav

varuprisetkostnadenvarupriset
1%30 80%1%9840skjortaEn

25%15 45%l0%88 260 41 kg tomater
25%39%133 9%23077kg tomater1
7%24%1,5% 70,518 S5kg bröd1

uppgiftuppgift ingeningenl,7%0,652youghurt 171 kg
miljöavgiftemade högreSiffrorna inom parentesavser

lastbilKombifrakt, flygDirektflyg + .
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Varuprisema marginellt,påverkas vilket tyder på handeln totalt skulleatt sett
mycket litepåverkas miljöavgifter. Det beror ipå transportkostnademaattav

dag låga de försumbarår så delutgör det totala varupriset.att en av
Transportkostnaderna i sig påverkas däremot kraftigt, vilket gör att

stimuleras ñnna miljövänligatransportörerna lösningar. Emellertid det iatt är
praktiken införa miljöavgiftersvårt för intemationelladeatt transporterna -införland höga skatter båte flygbränsleeller det lätt tanka iett är attom
grannlandet. Behovet internationellt samarbete det här därförpå området ärav
stort.

Kalla: Nycander, 1992,G. Miljöeffekter långväga handel, viduppsatsav
institutionen för ekonomisk historia, Uppsala Universitet.
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2Kapitel

ochhandelanalysEkonomisk av

miljo

Intressset deundervuxit snabbthandel och miljö harmellanför länken
littera-behandlat iområdet varitlänge harsååren, sparsamtänsenaste men

kortinledningsvisbehandlatsmiljövärdenas karaktärDåturen. engesovan,
fokuserar därefter påhandel. Kapitletekonomiska pådenöversikt synenav

internationella aspektermiljö. Miljönsmellan handel ochkopplingen presen-
samarbeteharmonisering ochdemmöjligheterna hanteraoch attteras genom

kring han-kapitletskärskådardiskuteras. Vidaremellan länder argument
mil-lokaliseringmiljöproblem,för hanteradelshinder instrument att avsom

politiska faktorer.verksamhetjöförstörande samt

handelTeorier om
ländervamhandel medförklarades internationellEnligt traditionell teori att

skildakomparativa fördelar, förolika förutsättningar, ellerhar typer av pro-
fördelarkomparativaEnligt Heckscher-Ohlin bestäms landsduktion. ett av

den krävsfaktortillgângama relativt andra länder och åtgång av pro-som
arbets-land harduktionsfaktorer inom skilda branscher. Ett gottsom om

arbetsintensiv produk-komparativa fördelar ikapital harkraft ont ommen
medanexempelvis kläder,följaktligention. kommerLandet att exportera

alternativmaskiner.kapitalintensiva produkter Enimporten består somav
Ricardo-Viner,komparativa fördelar, utveckladesförklaring till avsom

i teknologi. Förenklat kanskillnader mellan länder frågautgår från manom
fem vanligen beaktassärskilja fem slag De är: naturresur-av resurser. som

kunskaperarbetskraft, kapital i form arbetskraftensrealkapital, avser,
kunskap forskning ochförmåga producerahumankapital attsamt genomny

emellertid ytterligarejlgur 13. Miljönutveckling FoID, utgör en resurs,se
vilket diskuteras vidare nedan.

47



spelplanhållbarmiljöHandeloch Mot en-

realkapitalarbetskraft
W

E timmeWVwPRODUKTION-naturresurser

6e
FoUhumankapital

beaktas.vanligenproduktionsresurserfem13. DeFigur som

länder visa-olikaiproduktionenspecialiseringmöjliggöraGenom att aven
traditionellaländer. Desamtligavälfärd imöjligatill högstahandel ledades

sällanantagandenspeciellarademellertid påbaseradesmodellerna somen
kostnaderallaExempelvisverkligheten.i attuppfyllda artogsaldrigeller är
föreliggerkonkurrensperfektmarknaderna,hanterasoch intäkter attav

påverkainte kaneller företagländerenskildasåalla aktörermellan att- produktionen.istordrittsfördelarfinns någradet inteochpriserna att- i sinotillräcklighandelsteorinuppenbartblivit ärhar detMed tiden att
ellerkompletteratsdenharåtskilliga punkterochformtraditionella

enlighet med kompa-produktionenispecialiseringteori.ersatts avnyareav utrikeshandelsteorin.inomviktig komponentkvarstårfördelarrativa som en
inomemellertid i daghandelninternationelladen ägerHuvuddelen rumav likartadesäljerochköperländerinnebärvilketbranscher, attsamma ilikaväldigtocksåvarandramedhandlar ärländer mestprodukter. De som

utbytetinnebärvilketteknologier, attfaktortillgângarsåvälfråga somom
mellan länder.skillnaderförklaras medinte kan

kalladehandel inom såinternationelldel allbetydandeskerVidare aven
dotterbolagutländskakontrollerarföretag.multinationella Dessa genom

aktiepostertillräckligtde har storavilketmeddirektinvesteringar, attavses
Direktinvesteringarinflytande.långvarigt ärochpåtagligtetableraför ettatt

förut-rnarknader,allaråder påkonkurrens utanfullständigmöjligainte om
enskilda företaget.specifika för deteller förmågortillgångar ärsätter som

ochproduktionexempeltillkunnande inomöverförföretagMultinationella
län-mellan världensteknologiflödenadominerandeheltoch dedistribution

organisationer.inom derasi dagder äger rum
bristandehuvudsakligenhandelsmönstrenteori bestämsEnligt avnyare

tillgänglig, stordriñs-allrnärtintesaknas ellerinformation ärkonkurrens, att
hänsynDåutformning.produktemasivariationslag ocholikafördelar av speci-underskadligkanhandelsigvisar detfaktorersådanatill att varatas

handelÅ potentiella fördelarna störredeandra sidanförhållanden.ella är av
handelhandelsteori. beror påDettatraditionellenligt attframstoddeän som

samtidigtstordriñstördelardraföretagmöjligt fördet nyttaattgör av mer
ochpriser,för högaför demdet svårare utökad konkurrens att tagörsom

Kon-och tjänster.utbudvarieraterbjudaskunderna kan ett varoratt avmer
tillåterkommeroklara, viketemellertidmiljönförsekvenserna är mer

nedan.
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Faktaruta grundläggande handelsteorinDen

handelsteorin fortfarande till delar utgångspunk-Den grundläggande utgör stora
tör framför dominerar den handels-ekonomisk analys handel, och alltten av

politiken varför handeloch beslutsfattande. Handelsteorin förklararäven annat
och leder till ökad materiell välfärd alla samtidigtuppstår Detta årparter.

tillkärnan i för liberaliserad handel; eftersom ökad handel lederargumentet en
ökad välfärd ska lite möjligt.den begränsas så som

svensk kan i timmen,Antag arbetare två spadar eller fem skorgöraatt en
medan spansk arbetare kan spade eller tio skor. Båda tjänar här pågöraen en

specialisera sig denpå bäst producera, och sedan bytaär påatt attvara man
med varandra. Svensken specialiserar sig och skor,spadar spanjoren denpå

somideproduktion absoluthar fördel Exemplet visar fundamentalpå en
inom ekonomiskprincip teori specialisering högre totalproduktion.ger--

speciellaDet med handelsteorin visarden länder inte harär ävenatt att som
fördel iabsolut produktionnågon kommer tjäna handla. Ompåtyp att attav en

svensk arbetare kangöra både skor och spadar billigare vad spanjorenän kan,
då förvad har han anledning köpa skor spanjoren förknippatSvaret äratt av

med begreppet komparativa fördelar, först utvecklades den engelskesom av
Ricardoekonomen i början 1800-talet. Svensken producerar kanske bådeav

skor och spadar effektivare spanjoren, efektivitetsskillnadenän antag attmen
för spadarna. Sverige har komparativadå fördelar iär spadar, och detstörst av

följer Spanien har komparativ fördel i produktionen skor. Utnyttjandetatt av av
de komparativa fördelarna leder till ökad specialisering och totalproduk-större
tion.

enkla modellDenna med bara och ländertvå två kan generaliseras till attvaror
gälla många och länder förändras:slutsatsen varje land förutsättsutan attvaror

fördelarha komparativa i produktion, vilketnågon medför alla ländertyp attav
tjänakommer på börja handla.att att

Ricardo de komparativa fördelarna orsakadesantog att länderna använderattav
produktionsteknik.olika Enligt Heckscher-Ohlin-modellen, fortfarande ärsom

grundläggandeden handelsteorin, det i stället samspeletär mellan olika typer
produktionsfaktorer arbetskraft, kapital och i dess bredastenaturresurserav -

bemärkelse bestämmer de komparativa fördelarna. Länder med gottsom om-
arbetskraft specialisera sig arbetskraftsintensivpå produktion, till exempelantas
textilier, där harmedan länder mark i förhållande till arbetskraften fårman mer
komparativa markintensivfördelar i produktion, till exempel biffdjur. Natur-
ligtvis blir den internationella arbetsdelningen inte fullständig, bland annat
därför i teorin bortser från transportkostnader och kulturella skillnaderatt man
med mera.
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aldrigellersällan ärrad antaganden,handelsmodeller bygger påDessa somen
förklaring sidanpåkonkurrens seperfektpraktiken, blanduppfyllda i annat

produktions-prissatta ochkorrektproduktionsresurseroch131, är attatt varor
mellan länder.inte kan flyttaresurser

Handelspolitik
marknaderna,enbartintevälfärden bestämsoch dess effekterHandeln av

politiska ingrepp.förhållanden ochinstitutionellapåverkas ävenutan av
reglerna förochexempelvisantingen medvetet,sker närDetta enramarna

oförutsedda sidoeffekter.ellerfungerande handel konstrueras, genom
i olikamisslyckasmarknaderföråtgärder kan kompenseraPolitiska att av-

marknader fungerarleda tilli sig självade kan ocksåseenden, attmen
stöd denfåttpolitiska ingrepptillskyndarna teo-Avensämre. av nyaavom

fortfarande den ekono-präglashandelspolitik,strategiskkalladrin såom
klara spelregler bästochhandel insiktenmiska på äratt öppnaomavsynen

perspektivet.i det längreför alla
icke-tariffära han-i tullar ochindelasHandelspolitiska åtgärder brukar

varierande åtgärder.omfatta mycketkandelshinder, de senarevarav
icke-tariffära han-kanför importen,andra regleringarkvoter ochFörutom

ingrepp vilkaandrasubventioner ochproduktnormer,delshinder bestå av
försäljningen förbegränsarändågränshinder,direkt verkarinte mensom

världskri-andranedbringats sedanstadigtMedan tullamautländska företag.
sidan 79 har deregi seiförhandlingsmndor GATT:supprepadeget genom

frivilligasynnerhetkaraktär. Ihandelshindren ändraticke-tariffara export-
instrument,har vuxit framantidumpning-åtgärderrestriktioner och som nya

företag.länder ochspecifikafråneffektivt kan riktasvilka mot exporten
handelspolitiskadetpåkapitelVi kommer i närmarenästa att

dock dekankoppling till miljöfrågorna. Detoch dess noteras attsystemet
samtidigtbesvärlig kräftgång,iförhandlingarna hamnatmultilaterala somen

regional basis, främstliberaliseras påvärldshandelnallt andelstörre aven
handels-bilateralasystematiskt arbetat föroch USA harinom EG NAFTA.

med frivilligaOstasien gå påländer iavtal och bland förmått attannat
detEG, varförblandföljs ocksåexportbegränsningar. linjeDenna annat av

i intematio-med samarbetspartnersför länderblivit allt angeläget småmer
framväxtenutbredd förförhandlingar. dag finnsnella I avoroen

hinderinom sig,handelsblock vilka liberaliserar gentemotsättermen upp
handelshinder lederavskaffandetregionalavarandra. Andra detatt avmenar

världentill handelöppnare över.

Förändrade handelsmänster
och handelsmönstrenproduktions-kort beakta hur de faktiskaLåt ut-oss

internationell jäm-de sig ividkommande och hurvecklats för svenskt ter en
in-Sverigesutgjorde grunden förvilka från börjanförelse. Naturresursema,

ochrealkapital, arbetskraftmedmed tiden kompletteratsdustrialisering, har
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humankapital. enklareImport konsumtionsvaror har med inhemsktersattsav
tillverkade produkter, medan vattenkraften, järnet och skogen har blivit ut-
gångspunkten för diversiñerad Vattenkratten har givit fördelar iexport.en
energiintensiv verksamhet, medan utvecklingen kommunikationerna harav
minskat de kostnadsnackdelar Sveriges geografiska läge medfört.

ÖvrigaNorden EG, USA och Japan och
Danmark Kanada Sydostasien Världen

-19801985 g1970w 1990

Figur 14. Världsmarlcnadsandelama för svensk hela industrin,export,
verkstadsindustrin basindustrin 1970-1990 jämförelsesamt
med 18 OECD-länder, index 1980l00.

Källa: SINDCOM, NUTEK.

Trots verkstadsindustrins expansion har likväl den svenska produktionen i
hög grad förblivit råvambaserad och basindustrins har underexport senareår hävdat sig bättre verkstadsindustrins,än vilket framgår figur 14.avGenom 1980-talets väldiga utlandsinvesteringar de svenska företagensväxte
produktion lcrañigt i utlandet, medan industrin belägen i Sverige utvecklats
långsammare i OECD helhet, ellerän i OECD-Europa.som
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1980 1985 19881970
År

- MalmerLivsmedel Jordbruksvaror
mä ÖvrigtV/lBränslen lndustrivaror

Figur 15. Varuhandelns sammansättning, världen helhet.som

Källa: UNCTAD, 1987 och 1990, Handbook of International Trade
and Development Statistics, York.New

Faktum den svenska produktionen och utvecklas i riktningär att exporten en
rimmar illa med de trender dominerar globalt. Enligt ;figur 15som som som

visar varuhandels sammansättning vad gäller olika produkter, har industriva-
återfått och överträffat den dominerande ställning de hade föreävenroma

oljekrisema. industrinInom har samtidigt förskjutning ägt moten rum pro-
duktion långt förädlade med teknologiinnehåll och tjänsternastortav varor
håller på bli central komponent inom all produktion. tjäns-att Attnästanen
tehandelns värde kommit överträffa varuhandeln många gångeratt ärom
emellertid missvisande, eñersom finansiella flöden fram och återströmmar
sekundsnabbt i övrigtnågon synlig resursöverföring behöverutan att äga
rum.

Förmågan hantera mänskliga kunskaper och modern teknologiatt utgör
grunden för allt del den materiella produktionen och handeln istörreen av
världen, medan och billig arbetskraft för minskandenaturresurser svarar en
andel i ekonomiska Parallellt med dessa förlopp har tredje världentermer.
fått marginaliserad roll i världsekonomin den övervägandetrots atten -delen mänskligheten och återfinns här. Det främstanaturresursemaav
undantaget de nyindustrialiserade länderna i Ostasien,är framgångarvars
kraftigt ökat konkurrensen inom industri- och tjänsteproduktion. tidigareDe

Östeuropaplanekonomiema i har också tillbaka,gått förhoppningarmen
finns vissa dem kunnaska sälla sig till skaran framgångsrikaatt snartav av
nyindustxialiserade länder.
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Andra former handelav
Handel består inte enbart i flöden och tjänster vilka byter påägareav varor
internationella marknader. En del handeln inom länder ochstor ägerav rum
regleras nationella handelshinder till exempel förbud för vissav som-verksamhet eller formella utbildningskrav vilka verkar icke-tariñärasom--handelshinder med effekter också på den internationella handeln. Medan
gränshinder kan upphov till smuggling, fâr inhemska handelshinder lik-ge
nande resultat i form skattesmitning och framväxt marknader.svartaav av

Därtill förekommer i praktiken också handel tiden, till exempel iöver
fråga sparande och olika konsumtion. Slutligen har vi flödentyperom av

helt eller delvis icke-kommersiella, med vilketär väl fimge-som attmenas
rande marknader saknas. Följden blir någon egentlig handel inte kommeratt
till stånd, resursöverföringtrots att Som diskuterats i föregåendeäger rum.
kapitel gäller detta för många miljöeffekter, vilka formen extemalitetertar av

faller utanför marknadema. Ekonomiska aktörer konfronteras därmedsom
inte med de verkliga kostnader och intäkter förknippade med derasärsom
handlande.

Hanteringen olika värden skulle kunna indelas på skalor innefat-av som
allt från perfekta marknader, tilltar totalt blockerad handel sidanå ochena

resursöverföring fungerande handel å den andra.utan Förändrade betingelser
för värden kan få âterverkningartyp på de andra. Effektemaen ävenav avtill exempel slopa handelshinderatt vissapå produkter bestäms i hög grad avi vilken mån andra berörda också hanteras fungerande marknaderresurser av
eller kan förbrukas hänsyn till deras verkligautan värde.

ochI med alla kostnader och intäkter inteatt i beaktande på markna-tas
derna faller många de resultaten i handelsteorin.gängse korrigeraFörav att
för förekomsten effekter krävs antingenexterna fungerande marknaderattav
skapas, eller exempelvis avgifter ochatt regleringar införs kan kompen-som

för frånvaron fungerande marknader. Strävansera kostnader ochav är att
intäkter faller på den förorsakat dem det vill extemalitetemasägasom att-intemaliseras.

Värdering miljönav
Även det i många fall svårt värdera betydelsenär attom under-naturensavhåll för samhället, kan kalladså cost-benefit-analys ungefärligenman genom
uppskatta samhällets prioriteringar och därigenom komma bort från före-
ställningen miljön inte skulle betingaatt reellt värde. Utanett gåatt närmare

på principerna för värderingen, kan det konstateras den bästa lös-att
ningen från ekonomisk utgångspunkt dåuppnås miljöhänsyn utkrävs till den
nivå där de förväntade vinsterna marginalen blir lika kostna-stora somderna. Den första bästa åtgärden, såsom skatt eller marknad fören ut-
släppsrättigheter, tvingar den ansvarig för skada bäraär den verkligaattsom
kostnaden och stimulerar därmed till teknisk utveckling för förbättrad miljö-
hantering. vissaI lägen kan dock regleringar föredra, exempelvis förattvara

kontrollen efterlevnaden kanatt enklare.av vara
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bör mellan satsningar miljö ochDet emellertid betonas förhållandet påatt
kommersiell verksamhet inte behöver i konflikt, det villstå säga utgöra
substitut. varandra, det villmånga lägen förstärker deI säga utgörsnarare

ekolo-komplement. Sambandet i det specifika fallet beror teknologiska,av
giska, sociala insatser kan framståoch ekonomiska faktorer. Samma som
substitut i sammanhang och komplement iett ett annat.

Substituerbarhet dominerar i högre grad i det korta perspektivet. En
investering i reningsutrustning kan exempelvis medföra företag måsteatt ett

framträdaavstå produktionskapacitet. Komplementaritet tenderar att
starkare i längre tidsperspektiv, eftersom miljön fungerarett som
infrastruktur och miljöeffekterför den fortsatta verksamheten många är av
långsiktig Också rumsliga eller geografiska dimensionenden ärnatur.

avstånd medanbetydelsefull. miljöförstöring ofta får effekter långaDå
kostnaderna blir komplementariteten i regelför rening får bäras lokalt,mer
starkare det område beaktas. Intäkterna bevarastörre är attsom av
regnskogarna tillfaller exempelvis världen i sin helhet, medan kostnaderna

grad just dekoncentreras på det enskilda landet och i högre påännu
innebärmänniskor, ofta fattiga, lever i skogens närhet. Detta attsom
högre gradsatsningar miljön och bättre materiell standard ipå på en

uppfattas hänsyn till framtida värdenkomplementära större tassom som
och olika regioner eller länder samordnar sina beslut.mer

Enskilda aktörer frestas ofta från hänsyn till komplementaritet,avståatt
eftersom de då kan tillgodogöra sig vinster bära hela kostnaden. Ickeattutan

konsumenter uppskattar miljö-desto mindre finns det exempelmånga att
vänliga och tillgodogöraprodukter och produktionsprocesser företag kanatt

likväl särskiltsig goodwill utnyttja detta. Statsmaktema har ettattgenom
borga för samhällsekonomiskt optimal hantering miljön,attansvar aven

eftersom privata aktörer inte kan effekter i beaktande fullt såförväntas utta
länge vinsterna delvis tillfaller andra.

miljöHandel och

Världen består delarhar territorier, påsuveräna staterav egna men somsom
resursbas. praktiken det för enskilt landI kan svårt attetten gemensam vara

införa skatter eller andra de verkliga miljökostnademaåtgärder, även om
kända och finns Orsakerna till ligger i dedet kontrollmöjligheter. dettaär

internationella aspekterna miljöproblemen.på

This spiders web phenomenon global hasintegration in-meant
creasingly that be elses backyard,tends intoeveryone everyonenow
making market, and0nesimport competition in competi-exportown

the 0thers yftercemarket and third markets, intion in in ever more an
atmospherereminiseent the struggle for the dense tropicalinsun a
forest.

Bhagwati, Jagdish, Risk,The World Trading System sid.1991, 16.at
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blanddrivkrafter,radnaturkapitalet orsakasDegraderingen annatenavav
tilloch uppståräganderättigheterinformation och väldefinieradebrist på

fungerande marknader förkonsumtion. Bristen påföljd produktion ellerav
skor sig miljönmakthavarna pååtgärder därmiljöeffekter, och politiska

marknadsmisslyckande,förkompenserar gör attnärvaronän avsnarare
tydliggjorts försthandel harKopplingen tillunderhåll nedvärderas.naturens

liberaliseradmellanmotsättningtid. finns ingen egentligpå Det ensenare
möj-effektivastmål, påmiljövård eftersom båda harhandel och attsamma
intedärförHandel innebärsamhälletsliga använda och fördelasätt resurser.

deinnebärintemaliseras, vilketproblem givet samtliga effekternågot attatt
detHandelverkliga kostnaderna därav.åstadkommer skada bår de görsom

frihandelmöjliga Enbartdå möjligt för samhället uppnå största nytta.att
där-beaktande,kommersiella då miljöeffekternamed inte i ärtasvaror,

delar sådan värld leveroch detnågot viiär storaemot annat, en

på miljönkring handelns inverkanArgument
Åskilda utgångspunkter.inverkan miljön tolkas olika frånHandelns på ena

specialisering möjliggörbereda försidan hävdas handel vägenattatt genom
bådeinkomstnivå snabbare teknisk utveckling, vilket skaparhögre och mer

uppskattning naturvärden.för miljöinvesteringar och större avresurser
ökaroch produktionandra sidan hävdas expanderande transporteratt

jordbruk och skogsbruk anförspåfrestningarna miljön. exempelvispå Inom
ekonomisk till monokulturer och nedbrytningspecialisering upphovatt ger
mångfald, vilket leder till förlust miljövärden och ökad sårbarhet.av av

råder föga tvivel den biologiska mångfalden tenderarDet attattom
urholkas minst grund skalfördelarekonomisk specialisering, inte avav
vilka höjer produktiviteten. specialiserat jordbruk med dess användningEtt

konstgödsel,moderna maskiner, kemiska bekämpningsmedel ochav
eliminerar definitionsmässigt konkurrerande biologiskanästan resurser.

har redan i de utvecklade länderna och i u-ländema.Detta pågårägt rum
Förluster uppskattasuppstår dels därför variation i sig tillgångatt är en som

fler alternativ portföljvärderas högre färre dels därförän att en av- --alternativa tillgångar, och med varierande samhälletsavkastning, ökarvar en
förmåga sig förändringar.tillatt anpassa

beröra knutpunkterUtan alla mellan handel och miljö, kanatt
konstatera det inte lönar mycket till söka vilka sådanaatt avgöraatt av

kan å huruvida handelManväger inte prioriargument tyngst. sägasom
generellt eller skadar miljön, däremot handelkonstatera attgynnar men
förstärker den ekonomiska utvecklingen den hållbar ellersig inte.ärvare

De internationella miljöproblemen
Enkelt uttryckt finns det grundläggandetvå skäl till internationella miljö-
problem. det första kan verksamhet bedrivsFör i land få återverk-ettsom
ningar miljönpå i andra länder. det andra kan verksamhet orsakarFör som
miljöförstöring flytta Sammantaget medför dessa bådaöver gränserna.
omständigheter enskilt land f°ar såväl mindre motivation mindreatt ett som
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totalaområde.sittmiljökrav inom Denmöjlighet ställa långtgåendeatt
ställer hårdareensidigtlandmiljöförstöringen kan exempelvis öka ettom
mindre angelä-kan uppleva detkrav, eftersom därigenomandra länder som

själva detsammaget att göra
fall, i vilka miljönsgrundläggandebeakta deLåt mycket förenklatoss

landtillfogaland kaninternationella dimension medför ett annatettatt
illustreras i figur 16:skador. Vi särskiljer olika falltre som

vid konsumtion.får lokala miljöeffekterImport av varor som
producerande landet inteproduktion, där detLokala miljöeffekter tarav

miljökostnadema.hänsyn till
konsumtion eller produk-följdGränsöverskridande föroreningar till av

tion.

3

internationella dimensionmiljönsgrundläggande fall i vilka16.Figur Tre
linjeskador. Raktillfoga landmedför land kan ett annatatt ett

linjer visarvamflöde från land till Brutnavisar annat.ett ett
miljöeffekter.

tilloch uppstår direktförknippade med produkterSkador i det första falletär
miljödumpning,vilket kan benämnasföljd falldessa konsumeras. Iattav

Skador indirektproduktionsprocesser. uppstårhärrör problem i stället från
produktionsfakto-upprätthållamiljöpolitikinhemsk svårär attatt omgenom
land bådeskadastredje fallet kandärigenom flyttar utomlands. detI ettrer

miljökravindirektverksamhet i utlandet ochdirekt förorenande attgenomav
och utsläppendå kan flyttaförhindras i det landet, eftersom företag utegna

fortsätta utomlands.
iklassificerasmiljöproblem kan förenklatflesta internationellaDe

upphovocksåenlighet med olika fall. Självadessa varutransportematre ger
ellerandra länder detill miljöeffekter, vilka kan drabba än exporterarsom

allmänningama havenfallet med de globalaimporterar, kapitel I somse
drabbas i längden.och atmosfären kan eller mindre alla länder För attmer

idock här mestadelstydligt möjligt diskuterarsågöra resonemanget som
avfall,till exempel hanteringenländer. Vissa frågortvåtenner geravav som

beroende påinternationella miljöproblem,exempel samtliga kategorierpå av
egnallandet tillfredsställandei detavfallet eller dumpas utanexporterasom
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hantering. sinGenom utpräglade karaktär förorening ställer avfallsfråganav
de internationella miljöproblemen sin faktaiutarutapå Se sidan 65.5spets.

I det följande diskuteras vilken roll harmonisering, handelshinder och
andra styrmedel kan spela i de olika fallen.tre

Bör miljönormer harmoniseras
På grund miljöns internationella dimension kan enskilda länder i regelav
inte genomdriva de orsakar miljöförstöring också får bäraattensamma som
den kostnaden.verkliga okoordineratEtt agerade i olika länder leder därmed
till resultat inte önskvärt för några kanske vanligastett Detär parterssom
förekommande förslaget för hantera de internationella miljöproblemenatt är

de utsläppsnivåer och tillåts i olika länderatt bör harmoniseras.normer som
Med harmonisering här kraven miljöhänsynpå lika iatt görs storaavses
olika länder. Om krav gäller överallt skulle problemet med attsamma
samordna politiken upphöra.

Faktum emellertid miljön tillsammansär med kapital, arbetskraft,att
teknologi etcformar de naturliga förutsättningarna för produktionen. allaI
länder ständigt medvetet eller inte avvägningargörs mellan miljö och- -kommersiella värden, ambitionsgraden i politiken. Awägningamaavgörsom
påverkas flera faktorer, vilka olika i skilda länder. Låtutav nämnaser oss
nagra:

naturligaDe förutsättningarna skiljer sig till exempel förmågangenom
absorbera utsläpp det skadligareatt släppa kilo svavelär att ut ett--försurad skog i Bohuslänöver kalkrik mark Irland.påän överen

Kostnaderna för åtgärda miljöförstörande verksamhetatt skiljer sig i
olika länder det exempelvis billigareär kilo svavel i Polenatt ettrena

i Sverige.än
Människors inkomster liksom betalningsvilja för ren miljö varierar
såväl inom mellan länder. Förekomsten andra akuta problem isom av
fattiga länder kan exempelvis medföra samhället föredraratt större
utsläpp i utbyte högre exportinkomster.mot

Tillsammans med bland priserna kapital,på arbetskraftannat och teknologi
påverkar nivån för iniljöhänsynen produktionskostnademas storlek. På grund

skillnader i värderingar, inkomster, kostnader för genomföra reningenav att
och naturliga förutsättningar, varierar sålunda det önskvärda miljöskyddet.
För effekter med globala konsekvenser saknar lokaliseringen visserligen i
regel betydelse för miljöeffektemas storlek kilo koldioxid eller freonett-skadagör det släpps i Sverige eller ioavsett Frankrikesamma utom men-kostnaderna för nedbringa utsläppen, inkomstnivåemaatt och värderingarna
varierar fortfarande.

Genomdrivandet miljöhänsyn överallt skulle följaktligen ledaav samma
till ineffektivt produktionsmönster,ett definition missgynnar vissasom per

sannolikt dem har litet inflytande på beslutsprocessen. Avsom- sammaskäl det ineffektivt systematisktär motverka skillnaderatt i kostnader för att
förbättra miljön med handelshinder. Internationella avtal eftersträvarsom

57



hållbarspelplanHandel och miljö Mot en-

lika mycket överallt kommerexempel koldixoidsänka utsläppen tillpåatt
håll.motstånd mångaofrânkonrligen skapa starkt pådärför att ett

kraven miljöhänsyn,ineffektivt med likriktning pådetTrots att är aven
berättigade, till exempelharmoniserade minimikrav likvälkan närvara
skador uppstår.och kanske irreparabla Dettarisken svåraär stor att annars

för vilka det svårtsärskilt känsliga ekosystemkan gälla för hanteringen ärav
eller för giftiga utsläppbedöma resiliensen rubbas,på förhand näratt som

det helaförst efter lång tid. Påsprids lång och får synliga effekter tagetväg
likriktas ii meningen dessadock harmonisering miljöhänsynen, attutgör av

för lösaeller framkomligolika länder, varken önskvärd väg attenen
söka andra alternativ.miljöproblemen. därför nödvändigtDet är att

Samarbetslösningar
starka skäl förmiljöhänsynen föreliggerstället för harmoniseringI attav

överenskommelser slag.internationella regler och Iåstadkomma annatav
accepteradeländer och efter-miljöproblemen löstaprincip skulle vara om

tolkningenPPP, med denkallade polluter pays-principenlevde den så att
aldrigför den. harkompensera Dettade förorsakar skada också måstesom

och detinnehåll tolkas olikavarit avsikten med principen kan på sätt ärvars
globala miljöeffekter se faktamtavad gälleri många fall orealistiskt, särskilt

samordningmycket vinnasidan skulle länder ha på75. Däremot att aven
eller såavtal och konventionerpolitiken antingen bindande genomgenom

kanSådan resursöverföringsidobetalningartransfereringar.kallade möta
med vilket möjlig-till exempel moral hazardproblem i form attmenasav -
sådant andratill betalningar påverkar beteendet påheten sätt attett agerar

transferbetal-Bindande avtal ochellerför komma i åtnjutande dem.att av
överenskommelser, giveteffektivaningar borde likväl förväntas leda till att

länder.välfärden i sina respektiveregeringar syftar till maximeraatt
länder, kan lösningarvilka angår allafråga globala miljöeffekterI om

avgiftssystem och markna-införandeåstadkommas gemensammagenom av
incitamentkompletterade med lämpliga förder för utsläppsrättigheter, att
svavelutsläpp harländer förfördelas. frågalocka med också I omsom annars

betalningar till vissakompenserandetill exempel samarbetslösningar med
helhet,potentiella vinster förländer i teorin visats medföra Europastora som

Införande avgifterjämfört nationella regler eller fix utsläppsgräns.med aven
effektivitetsvins-möjliggörautsläppen koldioxid skulle likaledespå storaav

utsläppsnivån.frysningjämfört med exempelvis allmänter aven
emellertid föro-internationella överenskommelser fortsätter mycketTrots

oreglerad emellan.rening och resursförstöring i praktiken länderatt vara
i förutsättning-Orsakerna till detta diskuteras nedan avsnittetnärmare om
inte kost-för politiken. producenter behöver bära den verkligaMångaarna

resursanvändningen speglar intenaden sin verksamhet, och den faktiskaav
förstärker utveck-de förutsättningarna. handel den ekonomiskanaturliga Då

frågan införan-lingen, sig den hållbar eller inte, uppstår huruvidaär omvare
framkomlig för åtgärda miljöpro-det handelshinder kan väg attav vara en

blemen.
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Prøduktnørmer och standarder
miljöeffekterUnder vilka omständigheter motiverar behovet åtgärda infö-att

handelshinderrandet Kopplingen mellan handel och miljö kan tyckasav
tydligast i det första de fallen det vill miljöförstöringsäga närtreav ovan,

till följd konsumtionuppkommer i det imponerande landet. det här falletIav
kan miljöproblem i princip hanteras till exempel produktnormer,genom
standarder regleringar.och verkar icke-tariffara handelshinder,Dessa som

kan konkurrensneutrala behandlarde inhemska och utländskamen vara om
producenter lika se sidorna 80 och 84.

ekonomisk aktivitet, med åtföljandeFör dess miljöeffekter, ska kunnaatt
till lands speciella förhållanden, det i själva verket nödvän-ett äranpassas

digt med frihet införa produktstandarder, givet miljöeffektemaatt atten
Åinte i beaktande. sidanandra tvingas sig tilltas exportörerannars anpassa

olika regler i olika länder, vilket kan leda till minskad konkurrens och
mindre stordriftsfördelar i produktionen, särskilt på marknader.små För att
råda bot på sådana problem till exempel inom efterEGsträvar man gemen-

regler i så utsträckning möjligt.storsamma som
långt ifrån självklartDet på vilken nivå produktnormer bör bestämmasär

lokal, regional, nationell eller internationell. global likriktningEn av-
miljökraven i dåligregel lösning, samtidigt alltför lokalt fattadeår en som
beslut medför risk för effektivitetsförluster och missbruk. Faktum kvarstår
emellertid produktstandarder måste bestämmas på någon nivå ochatt att
detta i princip framkomlig hantera miljöeffekter frånutgör väg atten
konsumtion, både produceras i det landet och denär närvarorna egna
importeras.

frånEffekter produktionsprocesser
De två andra fallen, då land skadas grund aktiviteter i utlandetett av -oftast produktionsprocesser svårare komma till medär att rätta genom-formnågon handelshinder. ska betonasDet förekomsten oregleradeattav av
miljöeffekter liktydig med den förorenande verksamhetenär implicit sub-att
ventioneras, därtill på andra länders bekostnad i den mån skadorna överträ-
der nationsgränsema.

Handelshinder kan i princip motiverade också då miljöskadorvara upp-
kommer på grund produktionsprocesser i utlandet. Motivet då bristenärav

andra möjligapå åtgärder direkt angripa källan till problemen ochatt att
handelshinder kan fönnå det miljöförstörande landet andra agerande.sittatt
Nivån på den önskvärda tullen, eller handelspolitisk åtgärd, berorannan av
den skada det importerande landet vållas och hur handelsåtgärdenav -vilken riktas produkter påverkar förutsättningarna för de bakomlig-mot -gande produktionsprocessema. Som visades Baumol behöver den tullav

bäst för det enskilda landet inteär vad önskvärt försom motsvara ärsom
alla länder gemensamt

Handelshinder kan emellertid upphov till oväntade effekter och med-ge
för oña oönskad snedvridning priser eller hot straffåtgärder från deen av om
länder för dem. Vidare det försvårt små och ekonomisktutsätts ärsom
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Slutli-förhandlingsstyrka.saknardem, eftersom deländer tillgripaattsvaga
handelshinder. Dessafaktorer talarska ytterligare äremotnoteras att avgen

i ekono-inkluderasdärförpolitisk likväl verkliga och måstenatur, enmen
misk analys sidan 68.se

elpriser SydMiljösubventioner iFaktaruta och

exportprisema innebärexpoitproduktion inte imiljökostnadema för speglasOm
huremellertid svårtsubventionerad. avgöradet produktionen Det år attäratt

omöjligt särskiltsubventioneras, eftersom detviss produktionmycket ären -
exportlandet bordeiexakt miljökravenför länder hur högaandra sägaatt-

sidan 57.Sevara.

miljöpoliti-icentralaelprisernakonstatera ärDäremot kan att somman -
i synnerhet iochsubventionerade i flesta länder,finansiellt deken äräven-- ii u-ländernai genomsnitt hälften högtelektricitet såSyd. Priset för är som

OECD-län-IKina det lägre.och framför alltindustriländema. Indien är ännuI
1988, medan1979 till1,4% fråni med årderna priserna reala termersteg per

period föll med 3,5 år.priserna i Syd under persamma

skaprodukter prissåttasnationalekonomisk pristeorigrundregel i ärEn att
kostnadenvilket priset skamarginalkostnaderna, medenligt att motsvaramenas

samhällseko-brasåför producera den sista enheten Dettaatt ger enav en vara.
i verksamheteranvänds deresursanvändnipg möjligt,nomisk resursernasom

År överkonsumtionistimulerasvissa priser i stället lägredär de gör nytta.mest
priserFelaktigaområden missgynnas.ekonomin, medan andradessa delar av

ekonomin häm-leder tillspecialiseringsmönsteralltså ineffektiva attsomger
marginalkostna-60%elprisema i genomsnitt till endastSydI uppgår avmas.

projekt.energikrävandekapital binds ibetyder för mycketderna, vilket att
implicita subventio-tillkommer denfinansiella subventionemadeFörutom rent

åtgärdade.i praktiken inte allsmiljöeffekterna ärattnen av

genomsnittenergi.attraktivt Iblir mindreelpriserna låga detNär såär att spara
ii Nord. Närproducera kWh Syd20-40% bränsle för änanvänds att enmer

överföringsförluster ochgrundförsvinner 15-2096kraften väl producerats på av
mängd åtför producera gårAllt detta bidrar till detstölder. att att varorsamma

varithar längei Regeringar och biståndsorgan40% energi i Syd Nord.änmer
deeffektiviteten. Av lån gårinriktade produktionenpå öka änatt somsnarare

effektivise-tillmindre 1%till från Världsbanken användsenergisektom än
värl-för 20-40% tredjeför kraftproduktionringar. Som helhet lånen avsvarar

dens utlandsskuld.

särskiltelektriciteten produceras,förlegad teknikallmänhetI på närsatsar man
för 50%kolkraftverk, vilkastorskaliga vattenkraftsprojekt och står u-av

medvarje kolkraftproduktionländernas elproduktion. Kina installerar månad ny
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kapacitet l 000på bättreMW. De alternativen, till exempel effektivare tek-en
nik, och småskaliga vattenprojekt, skulle högre elpris.naturgas Detgynms av

politisktär emellertid mycket svårt chockhöja priserna. En lättare kanvägatt
direkt investera i effektiviseringar produktionskostnademaatt såvara att

sig priserna.närmar Det faktum energiproduktionen i ineffektivdag är såatt
betyder det finns möjligheteratt stora att spara.

Kalla: forPower the 71:eEconomist 31.8 1991; World Development Reportpoor,
1991; Stateof the 1993.World

Handel med eller intemaliseringutan
Vi har konstaterat handel i sig inte orsakar några miljöproblem,att förutsatt

miljökostnadema återspeglas iatt marknadsprisema. det falletI skulle en
liberalisering världshandeln förenlig med och understödja lång-av vara en
siktigt hållbar utveckling. Vi har dock miljökostnadema i regel intesett att är
intemaliserade. Detta upphov till följande två centrala frågeställningar:ger

Går den pågående utvecklingen eller mindre intemaliseringmot mer av
miljökostnadema
Ar liberalisering världshandeln förenlig med ekologiskt hållbaren av en
utveckling miljökostnadema inte intemaliseradenär är

Det råder föga tvivel medvetenheten miljöproblemenatt ärom avsevärtom
i dag den varitstörre under tidigare decennierän och investeringaratt stora

genomförs på många håll för minska miljöförstöringen. och medatt I under-
tecknandet Riodeklarationen och Agenda 21 har de flesta världensav avländer också i princip intemaliseringenats att sträva miljö-motom en avkostnadema. Innebörden i detta ställningstagande dock i högsta gradär
oklar. Paragraf i16 Riodeklarationen till exempel Nationellasäger att
myndigheter bör efter främja intemaliseringsträva miljökostnaderatt ochav
användandet ekonomiska styrmedel tillämpningen ska ske påav ett. . .sådant det inte medförsätt störningar i denatt internationella handeln och
investeringarna. Se bilaga 3 för fullständigt citat.ett

självaI verket det ofrånkomligtär intemalisering miljökostna-att en avdema i många fall skulle leda till betydande förändringar i produktions- och
konsumtionsmönstren, vilket får återverkningar på handeln så den utsom seri dag. Varor belastar miljön skulle bli mindre vanliga ochsom ersättas avsådana resurseffektiva och kretsloppsanpassade.är Tyvärr visarsom mer
verkligheten intemaliseringatt miljökostnademamotprocessen ännuen av

i sin linda. Vissa länderär har kommit längre andra, totalt åter-än settmen
står mycket Mycket länderatt göra. använder sig i någon närrmvärdmer
omfattning ekonomiska stynnedel skatter och avgifter för åtgärdaav att
miljöproblemen, och lagstiftningen i många fall inte tillräckligär för att
kunna minska miljöförstöringen. Detta har redan behandlats i föregående
kapitel se sidan 27.
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världshandeln förenligökad liberaliseringSvaret på frågan äravom en
huruvidautveckling beror påmed målsättningen långsiktigt hållbarom en

intemalisering miljöeffekterna kommeroch i fall hur snabbtså ägaattaven
världsekonomi iexpanderandemiljöeffektema inte beaktas blirOm enrum.

därmedoch hotaroförenlig med bevarande ekosystemenlängden ett av
liberalise-därför inte säkertsjälva for livet jorden.grunden på Det attär en

leda tillfriare handel säkert skavärldshandeln godo.ring Förär attav av
håll-från långsiktigtramverket för handeln utgårökad välfärd krävs ettatt

barhetsperspektiv.
expansion handelnvälfärd, kantill högre materiellGenom ledaatt en av

miljöåtgärder och skapaleda till ökad efterfrågan på störreäven resurseren
dettamiljökostnadema.och bättre tekniker för intemalisering För attaven

signa-marknadernadock aktörerna påverkligen ska krävs möteräga attrum
hus-den riktningen. företag ochler det lönsamt arbeta i För attgör attsom

miljöproblemomställningsproblemhåll inte ska drabbas kostsamma närav
åtgärder,och då framtvingarnegligerats plötsligt blir akutai det längstasom

struk-målformulering förlångsiktigkrävs mekanismer säkerställer ensom
förhållandeninstitutionellaturomvandlingen. fråga skapaDetta attär en om

produktions- och konsumtionsmönster.effektivt verkar for hållbarasom

verksamhetLokalisering miljöförstörandeav
lokalisera miljöfor-i teorin möjligtförekomsten handel detGenom är attav

det saknas kravskada ocheller därstörande verksamhet där den minstgör
skaUtsikterna produktionhänsyn miljöförstöringen.på ska till attatt tas av

krav långt-samtidigt förhindra påslås eller omlokaliseras till utlandet kanut
andra.vidtasmotsvarande åtgärder integående miljöhänsyn i landett när av

förorenandekring omlokaliseringhär avsnittet diskuteras frågordetI av
verksamhet.

omlokaliseringFörväntad
ireningskravförutspåddes långtgåendeRedan i början 1970-talet attav

verksamhetomlokalisering miljöförstörandevissa länder skulle leda till av
mindre bundna företag-i praktiken från till u-länder och i högre grad

haromfattande omlokaliseringtill landspecifika insatsvaror. Någonär
gif-för produktion mycketemellertid inte kunnat undantagpåvisas, med av

bekämpningsmedeloch kemiskatiga asbest, benzidinfarger samtämnen som
fall industrier förlagtstungmetaller koppar, zink and bly. dessa harI nyasom

Leonard hartill u-länder fabriker lagts i utvecklade länder. Enligtnär ner
erfarit låg tillväxt ochomflyttning endast i industrierägt svagrum som

inhemsk efterfrågan och varit betydelse för den ekono-inte störresom av
miska utvecklingen.

miljöförstörandeu-ländema förhållandevis andelharAven storom en
haromflyttning inteindustri har det spekulerats mycket varför störreom

kostnaderna för miljöhänsynkunnat observeras. ståndpunktEn ärär att
utveckling uppfyllaalltför för påverka lokaliseringen. Teknisk forsmå att att
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kraven också företag utflyttning. Vidarekan attraktivt för ett änvara mer
finns liknande i framtiden ochrisken andra länder ställer kravävenatt att
konsumenter illa vid miljöförstörande verksamhetsig företag flyttartar om

åtgärdar inofficiell från Världsbankenutomlands den. I PMänsnarare en
1992 hävdades omlokalisering skulle önskvärd och bordeatt mer vara

faktaruta sidan5 65.uppmuntras, se

Är omløkalisering önskvärd
Som diskuterats bör naturligt Förutsättningar lokaliseringgoda förovan av
miljöförstörande verksamhet utnyttjas. orsakadomløkaliseringAtt av sam-
hällsekonomiskt motiverad miljöpolitik skainte skulle problemnågotutgöra
emellertid inte omtolkas produktionen bör dit miljölcravenflytta ärattsom
lägst. här sinDet på plats kort diskutera för och lokali-är att argument emot
sering miljöförstörande verksamhet i u-länder, vilka mycket lågaofta harav
miljökrav.

hävdas oftaDet ekologiska hänsyn lyxvara u-ländemaatt utgör en som
inte har råd sig i dag och miljöhänsyn tillbakadärför borde ståatt attunna
inför akuta problem hunger, analfabetism och undersysselsättning. Densom
socialt önskvärda miljöskyddsnivån skulle med andra 0rd lägre iänvara
industrialiserade länder. Mot detta kan anföras u-länder har särskiltatt en
begränsad förmåga hantera miljöproblem. Utsläpp ofla förenade medatt är
risktagande och u-ländema har små hantera negativt utfall.att ettresurser
Många biologiska och kemiska substanser sprids lättare i tropiskt klimat,ett

vissa också tenderar brytas nedäven snabbare. Undemärda männi-attom
skor har dessutom mindre motståndskraft sjukdomar. Vidare industri-mot är

i u-länder mestadels geografiskt koncentrerade och ansträngningar attema
sprida dem misslyckas i regel. Medan för några decennier sedan ktmdeman
hävda u-ländema hade oförstörd miljö jämfört med i-ländema,att gälleren
inte sällan det omvända förhållandet numera.

allmänNågon omflyttning miljöförstörande verksamhet till u-ländemaav
följaktligen inte önskvärd, denär berättigad i vissa fall. Denäven ärom

begränsade mängden bevis för utflyttning kan tolkas deatt ägt attrum som
potentiella vinsterna inte kunnat täcka kostnadema för densamma. Därmed

det emellertid inte möjlighetenär till omlokalisering skulle saknasagt att
betydelse för den förda politiken, vilket återkommer till nedan.

ránvarønF intemaliseringav
En omlokalisering förorenande verksamhet kan negativa konsekvenserav

inte samtliga länder tillämpar åtgärder framtvingar intemaliseringom som en
miljöeffektema. I fallen då länder offrar den miljön, liksom vidav egna

oreglerade gränsöverskridande effekter, föreligger ingen sådan intemalise-
ring. Givet miljöskyddet för lågt i vissa länder, kanatt verksamhetär
omlokaliseras dit detta leder till allokeringtrots att sämreen av resurserna.
Hotet sådan felaktig utflyttning kan motivera handelspolitiska åtgärderom

komplement till miljöåtgärder givet industrierett därigenom kansom att-förhindras flytta till andra länder och därifrån.exportera
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effek-utflyttningmotverka produktionensAndra åtgärder kan dock mer
företag iSverige,tivt handelshinder, inte minst för små länderän varssom

delvis subventioneramöjlig helt ellerhög grad säljer i utlandet. En väg är att
instrumentet fordet nästbästareningsåtgärdema, vilket oña anförs attsom

likställer marginalkostnadenhantera miljöeffekter skattefter ut-aven som
medemellertid förknippadesläpp och rening.92 Också subventioner ärav

inträdeutsläpp,problem. Visserligen reduceras det enskilda företagets men
ris-utsläppen i själva verketstimuleras, varför de totalaföretag kannyaav

subventioner utfor-det väsentligtkerar öka. undvika dettaFör är attatt att
åtgärder stimuleras.miljöförbättrandeteknisk utvecklingså attmas av

subventioner stridaemellertid ocksåBeroende på utformningen kan mot
gällande handelsavtal.

Teknologiöverjföring
teknologiöver-effekter vad gällerOmlokalisering produktion har ocksåav

iviktigaste aktörernamultinationella företagen deföring, för vilken de är
finnsavancerad miljöteknikdock skiljavärldsekonomin. måste påMan om

iavancerade teknikentillgänglig och den faktiskt används. Den ärmestom
och tvingas sällan påi u-ländemaallmänhet inte efterfrågad dotterbolagav

hamultinationella företagLikväl tenderardem moderbolagen. att renareav
denproduktion u-ländema de inhemska företagen,i ärävenän merom

industrialiserade länder.imiljöförstörande motsvarande produktionän
inhemsktpåverkar denellerutländska företags investeringarOm ersätter

miljöhantering i fat-förbättradpotential förägda produktionen finns storen
kontrollprocesser,licensieringtigare Teknologi överförsländer. avgenom

lokalakontakter medunderleverantörer,utbyte arbetskraft, upplämingav av
alltidutlandetteknologi frånmyndigheter Därmed inte ärsagt attetcetera.

industrialise-teknologi frånModemföredra framför värdländemasatt egen.
utvecklinghållbarden bäst stimulerarrade länder långt ifrån alltidär ensom

tek-anpassningallmänt lågi fattigare länder. Flera studier har visat på aven
speciellatill devästerländska multinationella företag,nologin, särskilt för

förhållandena i u-länder.
tekno-miljöanpassadöverförvilken utsträckning multinationella företagI

åtgärda utsläpp, pâ-slippalogi eller utnyttjar bristande reningskrav för att
miljövänliguppskattasagerande. dagverkas i hög grad konsumenternas Iav

sitt anseendeföretag stärkaverksamhet allt vilket det möjligt förgör attmer,
betydelsenfaktarutaockså globalt Se lävenatt ta ett avomgenom ansvar.

vid bemärkelse.den marknaden för miljöteknik isnabbt expanderande

perfectultimately be able doWhat would like1 setto to exam-up a
benchmarkmakeple of honest trading fragile andcommunityin aa

The rulesof how should conduct such trade fzture.in prettyarewe
withinvited Second,simple. have beFirst, in. must notto messwewe

reward thethe the culture. Third, primaryenvironment mustweor
producers. Body and Soul,Roddick grundare Body Shop.Anita av

sid.1991, 213. -
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Ju tillgänglig och pålitlig informationen företagens agerande ochärmer om
bättre konsumenterna kan utvärdera den, desto starkare företagensär

motivation hänsyn till miljön. Företag inte framgångsrika iatt ta ärsom
detta avseende har anledning motarbeta saklig information, medan andraatt
har anledning den. Motstridiga intressen råder påatt uppmuntra sättsamma
mellan regeringar, delvis beroende på den skiftande förmågan hos företagen
i deras länder. Världens länder har förhandlat förgäves i årtionden för att
etablera regelkod Code of Conduct för de multinationella företagensen
agerande vad gäller miljön likaväl andra frågor.som

Faktaruta Att handla med avfall

Under den delen 1980-talet började handeln med miljöfarligt avfallsenare av
uppmärksammas. Avfallet från land till ñr slutförva-exporteras ett ett annat att

deponeras eller återvinnas där. Handeln sker främst mellan industrilättder,ras
Östeuropaden handel uppmärksammats år till ochmen mestsom exporten

Afrika. finnsDet ingen fullständig statistik hur omfattandeöver denna handel
eftersomâr, verksamheten ljusskygg iblandär och också olaglig. Enligt Green-

har under de minståren 10 miljoner avfallsenaste alla slagpeace ton av expor-Östeuropahälften tillänterats, eller u-länder. Enligt amerikanskvarav mer en
forskare importerade enbart Afrika söder Sahara lika mycket under 1987.97om

En anledning till handeln har ökat kostnadernaatt är för bli med avfal-att att av
let stiger i många länder, i takt med avfallsmängdema ökar och miljökravenatt
skärps. Det blir då lönsamt tillatt någon hand avfalletexportera påtarsom om

billigare sätt. Det ingenett principiellär skillnad mellan avfallshandel och han-
del med miljöpåverkan vid konsumtionen. Det handelnvaror görsom ger som
med avfall speciell miljöeffekternaär koncentreradesåatt är och den sätteratt
frågan lokalisering miljöförstörande verksamhet och harmoniseringom av avmiljöregler sinpå spets.

I början 1992 läckte intern PM, skriven ekonomenav Lawrenceen av
Summers vid Världsbanken, till Iut snabbt fickpapperet,pressen. storsom
spridning och uppmärksamhet, föreslog Summers Världsbanken skaatt upp-

avfallmuntra att till u-lânder ochexporteras smutsiga industrier lokalise-att
dit. Han menade kostnaderna för miljöskadornaatt i tredjeras världen lägreär

iän Nord anledningar:treav

Kostnaderna i form produktions- och inkomstbortfall människor blirnärav
sjuka eller dör i förtid mindre iär Syd, eftersom livslängden och inkomster-

låga.ärna
De länder inteännu förorenadeär har större kapacitet assimilerasom att
gifter än länder i Nord, där påfrestningarna på redan ochärnaturen stora
små tillskott Föroreningar kan bli mycket kostsamma.av
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inteMiljön prioriteras fattiga länder, därmed värderas kostnaderna sålägre i
högt miljön försämras.om

uti-människors liv värderasMed det första Summers börsägerargumentet att
deklarationfrån vilka inkomster i strid till exempelde har. FNDetta står mot :s

Vidtill liv, oberoende inkomst.mänskliga rättigheter, där alla har rätt avom
människors tid olikaberäkning värderas ibland beroen-värdet vägbyggenav av

till flygplatser värderasde inkomstskillnader, tidsvinsterpå på gårvägar som
till exempel särskilt högt. värdera liv sak.Att på sätt är en annansamma

ekonomisk teori. Enligtvanlig tillämpningDe två andra ärargumenten aven
människors värderingar.detta perspektiv priser kostnaderbestäms och av

inkomsterna,Människors preferenser prioriteringar påverkas bland annatav
stiger. det falletofta det miljön prioriteras högre inkomsterna I härnärantas att

och riskerna vid avfallshante-betyder det fattiga värdera kostnadernaatt antas
ring priset miljönlägre vad rika Därmed blir för lägre.än gör.

livmiljön eller människorsI stället för Summers ifrån värdetutgåatt som
kankan riskbedömningar i olika länder. Också dåhurpå görs manman se

avfallshanteringenkonstatera dödsrisker i fattiga ländervärderas lägre så attatt
blir billigare avfallshantering olika i olika länderdär. Om kostnaderna för är

kostnadernavinner alla avfallshanteringen lokaliseras lägst.länder därpå äratt
teoretiska blir fall avfallshandel bör ochDen slutsatsen i sådana accepterasatt

iemellertid avfallshandel vi harDet betyder inte denuppmuntras. att som
inte beaktas ipraktiken verkliga förhållandenbör Flerauppmuntras. som

geografiska förutsättningar,teorin, bland institutionella förhållanden ochannat
önskvärd.talar för dagens avfallshandel till delar inte äratt stora r

miljöfarligtGeografiska biologiska skadorna avfall kanfönasärtningar. De av
naturgeograñska förhållandenai Afrika i Europa eller USA. Destörre änvara

riskerna giftiga sprids områden viasådanaär är överämnenatt storastora att
i Sahara lakargrund- och höga nederbörden länderna söderDenytvatten. om

gifterinñltreras snabbtlätt gifterna från deponier, och i Saharaområdetut
sandiga jordar till grundvattnet.genom ner

affärInfonnationsbrist. teorin förutsätter båda i har full-I att parternaman en
ständig vid avfallshandelinformation för fatta rationella beslut,kunnaatt men

informationen i bristfällig:är regel

Effekterna i miljön ofta effekterna i tropiskt klimat.okända, särskilt Denäro
allmänna osäkerheten framtida skador det kostnadernasvårtgör vägaattom
för handeln inkomsterna, direkti regel endast de kommermot varav senare
och räknas i pengar.

olika inte tillgång till information. OftaDe har lika har impor-parterna storo
mindre erfarenhet avfallshantering hellertörerna och fårän exportöremaav

inte vilka avfallet innehåller.ämnenveta
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medför rislgâvlldaHandeln transporter.

Makgförhdllanden institutionella förutsättningar. kanskeoch andra Det star:
avfallshandel hur de importerande ländernakaste baseras påargumentet mot i

praktiken fungerar.

importen till människor får bära riskerna,Inkomster-na sällan degårav somo
berördaoch eftersom importlânderrta i regel inte demokratier har deär

människorna aldrig inflytande besluten import.något pånästan om
stabilitetImportlåndema i Syd oftast inte politiska krävs förhar den attsomo

hand avfall under lång tid, harsäkert och myndigheternapå sättta ettom
kapacitetoftast inte importen straffakontrollera eller upptäcka och olagatt

lig import.

hämmarpriser teknisk utveckling. Informationsbristen omöjligtLaga detgör att
fastställa rimliga priser, vilket illustreras priserna varierar kraftigt. all-Iattav
mänhet dock anmärkningsvärtde låga. Kostnaderna för behandling avfallär av

i 160-3 000är Nord dollar avfall, beroende giftighet.på Dentonper
genomsnittliga ersättningen vid avfallsimportafrikansk 2,50 dollar ton.är per
Ar kostnaden låg för bli avfall undanröjerså med handeln motivationenatt av
för avfallsproducerandede länderna utveckla självatekniker handatt att ta om
sitt avfall.

Baselkønventionen avfallsexpørtom
konventionEn avfallsexport 1989 och trädde i kraft i maj 1992antogsom

sedan 20 länder ratiñcerat den. 30-talI dag har länder ratiñoerat avtalet.ett
Enligt konventionen krävs informerar och inhämtar godkännandeexportöreratt

mottagarnationen innan frakt godkänns. U-länderna vill förbjuda allav en
avfallsexport, det bara avfallsexport till Antarktis förbjuds iär kon-men som
ventionen.

I december 1992 hölls samarbetskonferens för konventionens UNEPparter.en
föreslog totalförbud för från Nord till Syd, vilket USA, Kanada ochexport
England sig Syd deras importförbudsatte mycketemot. är svåraattmenar egna

kontrollera, därför bättredet Nord förbjuderatt är kompromissDenexport.om
innebär för återvinningåteranvändning tillåts.antogs kanDettaatt exportsom

visa sig kryphål, eftersom för vad återvinningett gränsernastort ärvara som
inte entydiga. höga vinsternaär De handeln ñnnsdet starka intressengör attav

vill upprätthålla den. vadAtt avfall och vad förär är råvarorsom som som
återvinning inte självklart visas ocksåär den kalladeså Vallonietdomen iav
EG-domstolen, sidan 95.se
Kallar: Daly, H.E. och Goodland, R., till kommande artikel i Ecologicalmanus
Economics; French, 1993,H. Costly Tradeoffs: Reconciling andTrade the Environ-

World Watch 113,Paper sid 25; 1991,ment, Logan, B.I. ofAn Assessment the
Environmental and Economic implications of Toxic-Waste Disposal in Sub-Saharan
Africa, Journal of World Trade 25:61-76; Let them pollution, The 8Economisteat
februari 1992; Polution and the 77:e februariEconomist 15 1992.poor,

67



Handeloch miljö hållbarMot spelplanen-

Politiska faktorer

framgåttSom det svårt hantera internationella miljöproblemär attovan som
tilluppstår följd miljödumping eller oreglerade gränsöverskridande effek-av

finnsDet anledning fråga sig vari problemen egentligenter. närmareatt
ligger. Faktum miljödumping i regel andraunderlägset åtgärderär att är som

medel öka konkurrenskraften. Vidare skulle kunnadet förväntasett att att
länder förmådde hantera gränsöverskridande effekter överenskom-genom
melser och sidobetalningar. så inte sker fäster uppmärksamhetenAtt på
motiven för makthavares handlande och på samspelet mellan aktörer.
Traditionellt har antagits regeringar handlar i intresse.medborgarnas Denatt
så kallade public-choice-skolan har emellertid pekat politikerpå inteatt utan
vidare kan maximera samhällets allt förTvärtom talar makt-antas nytta. att
havare i viss mån till sin vinning, vilket bland innebärannat attser egen
intressena hos inflytelserika förhållandevis Möjlighetenväger tungt.grupper

politikerna söker maximera något samhällets välfärd deatt änannat gör att
offentliga institutionemas funktion måste inkluderas i den ekonomiska ana-
lysen. understryksDetta också det faktum världens län-att merpartenav av
der diktaturer.är

Skevt politiskt inflytande
fömuftigEn användning handelspolitik försvåras maktstrukturema iav av

samhället. bättre miljöNyttan tenderar spridas många männi-överattav en
skor och långsiktiga vinster, medan kostnaderna för åtgärda proble-attger

förhållandevis kortsiktiga och koncentrerade mindrepå Deärmen grupper.
drabbas kanske inte födda då skador orsakas och kan inte förtalaärsom ens

sig själva.
Det bör fullständig information saknas och olika aktörernoteras att att

inte har tillgång till information. Miljöeffekter kan mindregörassamma
politiskt kännbara kanaliserasde ovetande ellermot ärom grupper som om
har begränsade möjligheter deförluster åsamkas.att protestera mot, som
Problemen särskilt uttalade i diktaturer där maktmedlen undertryckaär att

särskilt starka. Resultatet kan blitill exempel läkeme-är attsvaga grupper
del, gifter och andra vilka befunnits medföra farliga hälsoeffektervaror,
dumpas i länder där antingen myndigheterna eller de människor konsu-som

produkterna saknar möjlighet utvärdera dem. exempelEttatt utgörsmerar
den pågående omfördelningen tobaksrökningen från rika till fattigaav av

länder, understödd omfattande reklaminsatser, se faktaruta sidan 72.av
ligger iDet sakens vissa spektakulära miljöfrågor exploaterasäven natur att

då miljöargument kan användas ursäkt för åtgärder fyller andraheltsom som
syften.

denna bakgrundMot föreligger skevheter i det politiska inflytandet som
tenderar missgynna miljön. Samtidigt kan införandet handelshinderatt av

väl organiserade producentintressen medan konsumentema drab-gynna
bas.1°° Av sådana skäl kan handelshinder och miljöhänsyn ibland utgö-sägas

ohelig allians. Annorlunda uttryckt kan det svårt för miljövännerra en vara
hävda sig politiskt dem efterfrågar handelshinder andraatt mot som av

68



Handeloch miljö hållbarspelplanMot en-

skäl.° Svårighetema förvånas krav på handelshinder från särintressenattav
det undvika missbruk.svårt Antidumping-politiken i ochgör USA EGatt

lämnar törskräcker,spår inom andra områden miljöpoliti-än änsom om
ken länder inte ska kommaFör till korta finns behovatt ett stortsvaga av
generella regler inte kan manipuleras och kringgås. framgår tyd-Dettasom
ligt de två produktion inom vilken u-ländema har klara kon-att typerav av
kurrensfördelar, jordbruk och textil, har hamnat utanför regelverkGATT:s
och präglas virrvarr handelshinder och subventioner.ettav av

Trots den breda uppslutningen kring principerna handel likapåom
villkor har världens länder ändå hittills misslyckats med slutföra denatt

Uruguayrundan i GATT. världshandelnDen därmedgårsenaste öppna en
osäker framtid till Såvida det inte möjligt med precisionmötes. är att stor
klargöra handelshinder brukas för skydda miljönnär och ingetatt annat,
finns därmed uppenbar risk för rniljöargument brukas ursäktatten som en
för traditionell protektionism. Med dörren vidpå gavel för diskriminerande
handelspolitik skulle förutsättningarna för samarbete i gemensamma resurs-
frågor försämras ytterligare.

Samspel mellan intressen
Konsekvensema handelshinder beror sålunda inte enbart direkta kost-påav
nader och intäkter, påverkas maktstmkturema i samhället ochutan av sam-
manhänger inte minst med utvecklingen det multilaterala handelssystemetav
i sin helhet. För åstadkomma verkningsfulla åtgärder det dessutomatt är
nödvändigt beakta hur människor sitt handlandeatt efter hur deanpassar
förväntar sig andra kommer Samspelet mellan olikaatt intressenatt agera.

sig uttryck i strategiskt beteende.tar Ett välkänt exempel fångamasär
dilemma två aktörer inte kan koordinera sitt agerande handlar så attsom-båda råkar illa eftersom och riskerarut, luras den andreattvar en armars av
och då drabbas Ett exempel free-riding,än värre. vilketannat är genom

försöker åka snålskjuts på andra.man
Tillsammans med skevhetema i politiskt inflytande leder strategiskt bete-

ende till synnerligen komplex beslutssituation. Aven makthavarna ien ettom
enskilt land cñer möjligasträvar för samhället,största kan denytta vara

samverka med andra ländertvungna att regeringar i miljö-struntarvars
hänsyn. Underlåtenhet beakta miljökonsekvensema iatt land kanett göra att
nivån på de önskvärda miljökraven minskar också i andra länder, dåäven
möjligheten sidobetalningar och bindande avtal tillstår budsav

Ett strategiskt samspel mellan länder i form konkurrens produktio-av om
lokalisering medför ytterligare problem Länder kan bjudanens över

varandra med attraktiva villkor för locka till sig investeringar, och företagatt
kan utnyttja situationen till skövla i detatt landet efternaturresursema ena
det andra, vilket ibland benämns sekvensiell exploatering.°5 Värdländer-

oförmåga eller ointresse koordinera sin politik lägger häratt grundennas av
för resursförstöring. Illa fungerande kapitalmarknader, inte minst i skuld-
krisens bidrarspår, till problemen begränsa tillgången kapital,påattgenom
höja och planeringshorisontenräntorna för degöra ekonomiska besluten
mycket kort.
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Här framträder fler tänkbara förklaringar till varför miljöförstörande verk-
samhet inte omlokaliseras i utsträckning. de flesta priorite-Om länderstörre

miljöskydd lågt, kan varje land tvingas nöja sig med de miljökrav ärrar som
förenliga med industrier från flytta.avstår Om andra länder iatt att struntar
miljöhänsyn, tvingas därför de bryr sig finna andra lösningar. Dessaattsom
kan omfatta industripolitik, subventioner, för låga miljökrav eller krav
handelshinder. Produktionens rörlighet landgränsema får därmed kon-över
sekvenser för viljan och förmågan hänsyn till miljön, någonatt ta trots att

omfattande omflyttning miljöförstörande verksamhet inte observeras.mer av
Bland på grund tillgången information ojämntpå fördelad,annat att ärav
många människor inte fullt representerade i den politiskaatt är processen

och koordinering alla intressen inte kommer till stånd, befinneratt en av
i situation där det svårt finna lösningar de internationellapåär attoss en

miljöproblemen. Praktiskt möjliga lösningar kräver samspelet mellanatt
intressen utnyttjas positivt, fruktbarså samverkan mellanuppståratt en
aktörer olika nivåer myndigheter, företag och konsumenter i olika län---
det.

Exempel på samverkan
Miljöavgifter medför företag tillfogas kostnader i det korta perspektivet.att
Å andra sidan stimuleras utveckling teknologier och färdigheter sän-av som
ker kostnadema. Givet företagen vinner goodwill i konsumenternasatt

och miljöförstörande verksamhet ökande motstånd världenögon möter över,
tvingas andra länder sä småningom följa efter. infördeDe reningskravsom

tidigtpå stadium får strategisk fördel, vilket hittills utnyttjats främstett en av
och Tyskland.Japan amerikanske professornDen harPorter argumenterat

för USA bör följaatt väg.°7samma

The World toward deregulation, and glo-is moving private initiatives,
bal markets. This social,requires corporations to assume more eco-

ana environmental responsibility dejining their roles.nomic, Wein
expand of those who have stake in operationsmust conceptour a our

include only employees and shareholders but also suppliers,to not
neighbors, and others.citizens Appropriatecustomers, groups, com-
with these stakeholders will help refine continuallymunication tous

andvisions, strategies, actions.our
Declaration of the BusinessCouncil for SustainableDevelopment.

Om konsumenterna inte uppskattar reningsinsatser, och andra inteländer
följer efter, kan företag i stället föredra flytta utomlands. konsu-Huratt

och företag inverkar i sin på andra regeringar finnermenter turreagerar om
det mödan följa efter eftersom det huruvida de attraherarvärt att avgör-investeringar eller hamnar bakvatteni de själva avstår.om
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Sammantaget all denna samverkan, vilken illustrerasi figur 17avgör
fallet med reningskrav, huruvida det i utgångsläget lönar för enskiltettsig
land att agera.

i m:s å

--4- iJa ne|- - - - - --

å. o

:------------ nej,pr0duktionenflyttas------Ja
4:---9----- é--l-utomlands :
; l 4;.°d° : :
:----- --------Ja ne;- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ------------ --i-- - - - - - - - - - - - - - - -m i

Figur 1 Exempel på samspel mellan konsumenter, företag och rege-
ringar. Alla aktörernas bedömningar och agerande påverkar
det slutliga resultatet.

För miljöpolitiken ska bli framgångsrikatt det därför viktigt samordnaär att
internationella åtgärder. Detta gäller inte minst för globala miljöproblem, så

i fallet med risken för accelererande växthuseffekt till följdsom en av
stigande koldioxidhalter i atmosfären. Beräkningar teknisk utveck-tarsom
ling i beaktande visar hur känsliga de samhällsekonomiska kostnaderna är
för den takt i vilken Åtgärdernabeskattning koldioxidutsläpp införs.en av
blir de visar sig nödvändiga kostsamma längreom vän-mer- man-tarl08

Effektiva avgiñssystem måste utformas internationellt och i görligaste
mån leda till Åreducering utsläppenstörst där det kostar minst. andraav
sidan ökar viljan genomföra åtgärder med stigandeatt betalningsfönnåga.
OECD har beräknat kostnaderna tänkbara strategier. Alla i-länder till-av

eller OECD Europa, skulle kunna införa måttliga avgifter på kol-sammans,
dioxidutsläpp oöverstigliga kostnadenutan kostnademaFastän för reduce-
rade utsläpp lägre i fattiga länder, kommerär åtgärder knappast kommaatt
till stånd med mindre industriländema går före.än att Om OECD inför mått-
liga gradvis ökande avgifter for utsläpp stimuleras teknisk utveckling,men
och samtidigt medel kan användas för locka fram åtgärdergenereras attsom
också i fattigare länder.
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Än effektiva samordninglösningar skulle kunna erhållas medmer aven
åtgärder koldioxid.påverkar absorptionen Enbåde utsläppen ochsom av

del skulle exempelvisdet mänskliga växthuseffektenbidraget tillstor av
kunna minskas skogsskövlingkostnadseffektivt hejdad änmer genom genom
minskad förbrukning koldioxid frigörs vidfossila bränslen. Förutom attav
nedbränningen till skövlingen deexempel tilldrar sigAmazonas, tro-avav
piska regnskogama potentiella värden gåruppmärksamhet de somgenom
förlorade med förlusten i genetisk rikedom, till exempel i form outnytt-av
jade möjligheter ökar ytterligareför mediciner i framtiden. Förlustema

den biotekniken möjliggörfortgående utvecklingenattgenom nyaav
användningsområden för genetisk information.

U-ländema teknologi skullestår emellertid det kapital och denutan som
det möjligt för dem regnskogens rikedomar.själva slågöra att mynt av

Medan tillgången kredit tidigare ackumulerade skuld-på skaparransoneras,
bördor och höga kort sikt,behov kapitalinlçomster påräntor ett stort av
vilket försvårar produktiva investeringar. Etablering industrier förhindrasav
också handelshinder i i-länder förädlade produkter. U-ländema harpåav
därför liten förståelse för världsopinionens krav regnskogama bör beva-att

se faktanita andrasidan 103. Därtill finns naturligtvis mångaävenras
ekosystem också viktiga varsamhet, till exempelhantera medär attsom
känsliga bergs- hotadeoch kustområden. i dag svårtMånga ekosystem är
och kommer, liksom huvudsakde tropiska regnskogama, i bortaatt vara
inom någon generation, såvida inte verkligaskälig delen av resursemas
värde kommer de människor till del lever med dem.ochsom av

Faktaruta går6: iInte bara tobaken rökupp

Tobak negativa miljöeffekter bådeexempel handelsvara harär ett en som
vid produktionen Produktionen.: omtaladeoch konsumtionen. effekter inte såär

i vissa innan denområden allvarliga. tobak skördats torkas denNärmen
förädlas odlasvidare. kan soltorkas, till oftastNågra desorter sorter sommen
för Tillanvänds bränsle, antingen fossila bränslen eller brännved.export
hälften användsvärldens tobak, i den i u-länder,del odlasstort settav som
brännved. i dag ineffektiv 20%Processen mycket endastär värmenav-
används varför 300mängder ved behövs. har beräknats det tillDetstora att-
cigarretter behövs trâdlw, eller tobak kräver hektar skog.hektarett att en en
Totalt Tredjedet arealer skog berörs, importen tobak frånärsett stora som av

tillVärlden kräver 200 000England exempelvis awerkning hektarnäraav
skogsmark anper

Totalt beräknas 35 miljoner småbönder i beroendevärldenrunt om vara av
tobaksodling. Tobaksexporten viktig inkomstkälla för blandär annaten
Tanzania, Brasilien, Sierra och Mali. Zimbabwe tobaksexportenLeone För står
för 25% exportinkomstema i 68%och Malawi kommer del,ännu störreav en
från tobaksexportenJ Tobaksproduktionen domineras helt företag,storaav
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för hälftenmultinationella företag. Sju företag stårnationella monopol ochbåde
vârldsproduktionen.av

Även drabbarhälsoeffekternegativa effekterna tobakskonsumtiønende av - -
lönsammade allrai allt grad Tredje Världen. Tobakhögre är mesten av

industrivârlden.ikonsumentprodukterna, marknaderna har börjat krympamen
människorcigarretter allt och allt färreMarknadsföringen begränsas merav

ibörjat marknadsföra sigmultinationella tobaksbolagen har därförröker. De u-
lika priser där. USA:sländerna, de inte kan höga störstaäven ta utom

inomPhilip Morris, sålde 1990 för första utanförproducent, gången änmer
15 vinsterna utanför USAJUSA. kommer deInom år största görasäven att

Environ-Källor: French, 1993, Costly Tradeoffs: Reconciling Trade and theH.F.
113, sid 1991, The GlobalWorld Watch 12; Wells, ochPaper P. M. letter,ment.

Consumer, Help The Third World. Consumer, sid 180; The SearchBest Buys Newto
for Dorado, Trade, The 16 maj 1992 sid 21 HardE1 The Tobacco Economist to
give The januari 1986the weed, Economist, sidan56.up

Om redskap och möjligheter internationellalösaatt
miljöproblem

detta kapitel har den ekonomiskaI sambandet mellan handel ochsynen
miljö diskuterats. Miljöproblemen bottnar i politik-marknads- ochytterst
misslyckanden och de internationella aspekterna miljöproblemen minskar
enskilda länders möjligheter korrigera dessa. harmoniseringEnatt som
likriktar miljökraven i olika länder inte eñersträvansvärd, eftersom denär
leder till ineffektiva lösningar. Import konsumtion upphovav varor vars ger
till miljöskador legitimerar införande produktnonner och standarder,av men
frågan vilken nivå detta önskvärtpå lokal, nationell intematio-ellerär är
nell.

miljöeffekterInternationella uppstår också till följd produktionspro-av
då andra länder lider skada antingen därför miljön offras i detattcesser,

producerande landet, vilket liktydigt med subvention verksamheten,är en av
eller därför utsläppen gränsöverskridande. För hantera sådanaatt är att
problem krävs internationellt samarbete. praktiken kanI detta utgöras av
såväl skatte- och avgiftssystem samordning intematio-gemensamma som av
nella transfereringar och nationella åtgärder för främja miljöarbetet i län-att
der saknar betalningsförmåga. Handelshinder i regel ineffektivaärsom som
instrument för åtgärda den här miljöproblem riskerarochatt typen attav
missbrukas för andra syften försvåra önskvärt samarbete.samt

För underlätta marknadslösningar miljöområdet ochpåatt spontana
minska faran för dörren för godtycklig handelspolitik, detöppnasatt är
väsentligt internationella miljöavtal och det multilaterala handelssystemetatt
i GATT inte står i konflikt med varandra. Eftersom kostnaderna för att
genomdriva miljöåtgärder blir högre de införs under tidspress, detstor ärom
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tidsåtgärderkrävernriljöhänsynengivetfördelaktigt tidigt attuteatt vara - miljöområdetpåöverenskommelserinternationellaförreglerKlaranog.
eñerkälken.påhamnainteansträngningarökadetill allmäntskulle leda att

tillförlitligochlättåtkomligunderlättasskulle ocksåutvecklingsådanEn av
miljön.påverkaraktörerhur enskildainformation om

Sverige kanlandvad litet göra,siganledning frågafinnsDet ettatt som
lik-EES-avtalet,Medhand.och påinternationellt samarbeteviabåde egen
förmindrefår ocksåi EG,medlemskapeventuellt utrymmevid ettsom

inforoverksarnmaska ståinteinnebärproduktstandarder. Detta attegna
aktörer förolikakrävsinsatserAktiva attinternationella problem.miljöns av

möjligtdetimedlem EGoch ärska kunna uppnås,effektiva lösningar som
imiljöpolitikenpåverkaroll förviktigspelaSverige skulle kunna attatt en

Å EG:sbinds uppSverigeriskenfinnsandra sidanhela Europa. att av
nationelltsåvälmiljöpolitikaktivmindreföradärför tvingasbeslut och en

möjligheternade bästavilkeninternationellt. Att vägavgöra som gersom
frågeställning.utanför den härligger rapportens

harmiljöområdet. Detverka påmöjligheterspeciellaSverige har att
forskning ochandelindustrin har högsvenskadenkonstaterats att enovan

alltFramförutvecklaslikvälverkstadsindustrinutveckling, svagt.attmen
fokusering påensidigföretag.och En attfå produkterdet framkommer nya

odifferen-ekonomi. Förperspektiv för vårdystrakostnaderna öppnarpressa
förhållande-världseñerñåganförädlingsvärdelågtprodukter medtierade är

ochnyindustrialiserade länderfrånföreliggerkonkurrensHårdvis svag.
Östeuropa, bäddarkräftgångGATT-rundanssamtidigtpotentiellt från som

kompetensut-i dagvälstånd förutsättersvårigheter.för ytterligare Fortsatt
produktionen.nydaning istrukturomvandling ochveckling, flexibilitet,

omställnings-gradvis betydandeskaparmiljömedvetenhetenökadeDen
energi-för dengradi särskilt höggällerbranscher.problem för många Detta

exempellär tillåtervinningOkadråvaruintensiva basindustrin.och av papper
Å andra sidanframtid.inomefterfrågan på skogsråvaranförsämra näraen

bränslenalternativaoch behovetkoldioxidutsläppminskadekrav påkan av
Framförsikt.längreefterfrågan på någottransportsidan leda till högrepå en

defält därmöjligheter inommiljöteknikutvecklingeninnebär ettallt nyaav
och bör intekan inteStatenframme.redan ligger långtsvenska företagen

kan lik-motiverade,satsningarspecifikavilkaförsöka förutsäga är mensom
där miljö-områdenbeställarekvalificerad påpådrivare ochväl agera som

sig.föruppenbarligen har framtidenteknik
bevarandetförländerkompenserarinternationellaEffektiva somprogram

sannoliktkommerglobal betydelselivsupprätthållande naturresurser avav
underlättastimulera ochindirektemellertiddröja. finnsDet sätt att enatt

biståndet. Förblandländer, attresursanvändning i fattigasund annat genom
fårbiståndsmyndigheterandraochmöjligt krävs SIDAskadetta attvara

nödvändigtområdet.på Dettaoch administrativ kompetensökad kunskap är
sigbiståndsmål ikunna hanterasunderhåll skabåde för ettatt naturens som

Utlandsinves-biståndsarbetet lag.miljöhänsyn iför det skaoch övertasatt
sprid-utvecklingen ochsamordnas ikunnaoch bistånd bordeteringar även

u-länder.bättre miljö imiljövänlig teknik med sikte påningen enav
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Östeuropa, i synnerhet i detde statsplanerade ekonomiema iI tidigare
oöverskådligaSovjetunionen, tickar miljöbomber kan fåsvunna som

också del. nöjt sig med ikonsekvenser för vår så länge har SverigeAn att
aktivt sökakonstatera vilka problemen börHärstort är. vägar attsett mer

i satsningar igå bräschen med punktinsatser kan inspirera till störresom
med länder.samarbete andra

Faktaruta Förorenaren betalar

miljöekonomiskI teori iblandtalas antingen förorenaren betalar elleratt attom
drabbasden föroreningeu, victimoffret, betalar polluter ellersom av pays

avgörande skillnadenpays. Den har äganderätten till miljön, iär vem som
praktiken begärahar kompensationrätt attvem som av vem.

I detta exempel förorenare olfret fullständigA och B offer. Om har tillär rätt
ren miljö kan denne kräva all förorening sista reningenupphör. Den påatten

marginalen dock fördyr förorenaren, samtidigt upplevdaär densom
förbättringen liten. tjänarBåda till den punkt kostnadenär på A däratt renar av
reningen lika denär upplevda och därefter kompenserar Bstor nyttansom
elcønømisld denne lika nöjd det föroreningsd ñannitsinte någonåratt som om
figur a.

boffiet betalara mrorenarenbetalar.
nytta

. kostnadkostnad

mängd
rening-

kompensation muta

efterfrågekurvan B visarpersonför reningmedanUtbudshsrvanpersonA visarkosmad
reningsnivå stjärna.rening.Optimalupplevdnytta anges enavav

Om lärorenaren i stället har miljön farrått vi situation däratt smutsa ner en
offret betalar. Om vill utsläppenB ska måste han betala muta A såatt renas

denne A kommer betala länge han uppleveratt såatt nyttarenar. mer av
reningen denvad kostar figur b.än
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fördelad såäganderåtten ärhurmed är oavsettattPoängen resonemanget
inkomsternaävenmängdenoptimala attfallen deni bada omkommer renas,

olika.naturligtvisför och B årA

Pollu-medförväxlas PPP,inteteori skamiljöekonomiskdelcentralaDenna av i Rio1972 ochOECD senastfastslagitsdenPrinciple, så nuPays avter som
undvikaförkostnaderochreningskostnader attför hurPPP princip1992. är en kost-ska barasjälvaföretaginnebärPrincipenfördelas. attmiljöförstöring ska

myndighe-subventionerasfårintereningsteknik ochinföranaderna för avatt
skadorförkostnaderna trotshuringetdäremot somDen sägerterna. om

kompensationer.ingaalltsåföreskriverochfördelasskauppkommerreningen
1975Sedan ärutsläpp börnivåvilkentillinte heller något renas.Den säger om

indu-frånstarkt motståndkompensation,utkräva ettocksåtillåtetdet att men
PPPformhårdaredennainget land tillämpargjortstrin har avatt

ville und-principentidigtOECD attanledning tillviktig antog manEn varatt
fördelasreningskosmadernaOmvärldsmarknadspriserna.snedvridningvika av

medanföretagensubventionerar ett annatlandländer,i olika såolika att ett
varupriserna.påverkadettabetala, skullesjälvaproducentemalåter

Utifrån förorenarenintevi PPPmiljöekonomiska attdet resonemanget gerser
kostnaderhur reningen.:deneftersombetalningsansvar,fullständigt angerett

kostnader skantiljcjörstøringensbild hurtydliginteska fördelas avenmen ger
bäras.

inteförmodligendetmiljön, och ärtillharsjälvklart rättinteDet âr vem som
tillfällenkan ñnnasoinskrânkt Detha rätt.andra bördenellerdenså att ena

kompensation frånkunna begäradärmedochhaoffret bör rättstörrenär en - rening bara uppnåseffektivtillfällenfinnas närocksåkanförorenaren. Det en
polskadrabbasSverigekunna närexempel slcullebetalar,offret avett varaom

luftutsläpp.
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3Kapitel

för handelnReglerna
ochramverkinstitutionella

förutsättningarfaktiska

Det frimeddet Önskvärtutbredd missuppfattningfinns att envoreomen
till GATT-avtaletovanligt det refererasdethandel. Inte heller är att

frihandelsområde.frihandelsavtal till EGochsåsom ettett som
restriktioner påhelstindikerar inte skulle finnas någraOrden detatt som

helt oreglerad.handeln skullehandeln, tvärtomutan att vara
ellermarknadersig friainte finns någraLåt slå fast detatt vareoss

det villbemärkelse. Marknader, sägafri i ordens egentliganågon handel
villhandel, det sägaoch säljs, ochursprungligen platser där saker köps

institutionellaolikasjälva säljandet, alltid inomköpandet och verkar ram-
handels-beskattning etc.,konkurrenslagstiftning,Lagstiftningverk.
exempelkulturella aspekterGATT, bilaterala handelsavtal och ärregler

oregleradefriaskulle förutsätta heltpå sådana ramverk. En fri handel
institutionellatotal avsaknad sådanamarknader och innebära ram-en av
inga och intebeskattning, lagarverk. skulle således inte finnas någonDet

internationella överenskommelser.några
med alltfri, det tillåtet handlaOm handeln skulle att somvaravore

sälja, inklusive människor, knark,villig köpa ellernågon atom-attvar
exempel. Iiögonenfallandebomber miljöfarligt avfall, för någraoch att ta

någontinghandel intedetta det alldeles friljus uppenbart ärär attatt en
världenvilket också beläggs det faktum länder överefter,sträva attav

nämndaolika inom till exempelvalt former handelbegränsaatt ovanav
områden.

liberalise-frihandel ökadVad vanligen med ordet ärsom avses en
förhinderinternationella handeln, borttagande sådanadenring ett avav

och för-försvårar fritt flöde mellan länderhandeln ett somsom av varor
resursanvändningen allmänna välfärden. Menoch därmed densämrar
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friarestimuleraanledning ettfinnsavseenden atti vissadetprecis som anledningaruppenbara attlikadetfinnssågränserna,flöde överav varor Dettavälfärden.allmännadenökaförhandelni fall begränsaandra att
regelverk,EG:sinomGATT-regelverketsåväluttryckligen ierkänns som

exempeltillreglerinföraländer rättparagrafer atti vissaoch med att ger
avseenden.i olikahandelninskränkerför miljöskydd som detfrihandel ochegentlig attfinns någonintedetinnebärDetta att

handeln.förrestriktionerområdenexisterar några utandärmed inte heller
avtalatharländernainom vilkaområdengeografiskadetDäremot finns

givetöverallt,viss attsäljatillåtet varanprincipdet i är att varaenattom
aktuellai detingårländerdeiförsäljning någotförblivit godkänd somav

denvidareutveckling1993,januari1sedanEGområdet. utgör avsom en
friprincipenföljdTillområde.sådanttullunionen,ursprungliga omett av

EG-i någotmarknadsförsochtillverkadeärrörlighet för avvaror som
94, brukarsidanDijon-principen,Cassis dekalladeländerna den så se

dockmedlemsländer harEnskildafrihandelsområden.detta kallas för
handels-vidtamiljöskyddexempelvistillhänvisningmöjlighet medatt

hindrande åtgärder.
skahandelnhurregleras,handeln börinte utanalltsåFrågan är om
börhandelvilkenfrågansvåratill denregleras. lederDetta somom

handelnavseende påmedramverkinstitutionelltbegränsas. börHur ett
ochmaterielltmöjligt, bådevälfärdhögsåutformas uppnåför att somen

mind-respektiveönskvärdahandel ärformerVilkai avseendenandra av
önskvärdare

frågor.sådanapåuttömmandeenkla ochomöjligtDet är att svarge
bereddai olika länder är attpolitiskadeSvaren ligger i vad systemen

värl-ländermellanskillnaderavsevärdafinnsdetvilket gör attacceptera,
bakgrundnaturligtbarafel,sig eller moträttden Detta är utanöver. vare

länder.i olikautvecklatsreligionerochkulturerden mångfald somav av
vaduppfattningarfinns olikadetkonstigt medDet ingentingär att om
detärförkastligt, tvärtomellerönskvärtdåligt,eller utanbraärsom

mänskligt.mycket
människorsi allaliggerdetnyttighetervissaDet finns dock som

mänskligtförförutsättningargrundläggandenämligenintresse bevara,att
formstrålning iultraviolett ettskyddliv. dettapå ärExempel mot av

mångfaldbiologiskochnormalt klimatfungerande ozonlager, somett en
åter-förmåganresiliensenoch hindrar attsäkrar genetiska urvaletdet att

brukarordalagI allmännaminskar.störning intehämta sig efter enen
hållbar ellerlångsiktigtförvärden kallassådanautveckling bevararsom

utveckling.ekologiskt hållbaren
vidtafinnsi dagmöjlighetervilkadiskuteras attI kapiteldetta som

handeln inominternationellapåverkar denmiljöskyddåtgärder för som
perspektiv,handelsregelverk diskuterasGATT. EG:sAven omsammaur

nord-tilltänktanyckelfunktioner i detvissaöversiktkortfattat. En överän
TradeAmerican FreeNorthfrihandelsavtalet NAFTAamerikanska - deavseendeni vilkakapitlet diskuterasI slutetAgreement också. avges

för bättreförändrasmöjligen börhandelsregelverkeninternationella att

78



hållbarspelplanoch miljöHandel Mot en-

ekolo-målsättningvärldssamfundetskravdemot enomsomsvara upp
utveckling ställer.giskt hållbar

för världshandelnspelplanGATT dagens-
General AgreementGATThandelsavtaletDet allmänna tull- och on

åtstadkomma1947. försökaSyftetTariffs Trade tillkom årand attvar
världskrigenefterinternationella handeln,bättre ordning i den varsom

nationella hänsynsärskildatillkommit blandfull regler annat avsomav
krigsåren.under

avtalenbartsjälvständig organisation,inteGATT någonär ettutan
formelltAvtalet harmedlemsländerna.innebörd endast kan tolkas avvars

sedanfunnits och tillämpatsfaktum GATTaldrig i kraft, detträtt attmen
bindande.betraktas1947 GATT:s regler ändå hävdgör att somav

förförhandlingsforumtillkomsten utgjortGATT har sedan ett en
medlemsländerna.mellanför internationell handelförenkling reglernaav

1081950. 1992 GATT medlemmar,i Ar hadeSverige inträdde GATT år
90 världshandeln.vilka för procent avsvarar ca

varorproduktermedprincip handeli endastGATT-avtalet reglerar
tolkningar,utformning med nuvarandei sin nuvarande ochoch inte,

ekonomiskafrämja denSyftet med GATTproduktionsprocesser. är att
internationellaför denundanröja olika hinderutvecklingen attgenom

GATT-ländernasföreskrifter fördetaljeradehandeln.5 Avtalet ger
därmedoch reglerarhandelspolitiska området,uppträdande på det

hurför tolkningarbetydligtvillkoren för medän ett utrymmeom- handelspolitik.sinbör de utformarländerna bör respektive inte näragera
1947-1967genomfördes under årenför GATTInom sexramen

i princip till först kartläggatullförhandlingar. syftadeallmänna Dessa att
ochkvantitativa restriktionervärldshandeln i formrestriktioner på av

fortsattenivån tullarna. Detta arbetetullar därefter minimera påoch
kalladeden så1973-1979 ytterligare förhandlingsomgång,under en

inte baraTokyorundan. denna framförhandladesUnder nya
radtullnivåer områden för tullar,överenskommelser och ävenutan enom

Blandicke-tariffara åtgärder.överenskommelsermultilateralanya om
handelshindertekniskaåterfinns TBT-avtaletdessa överenskommelser om

miljöordetTechnical Barriers Trade. Det i TBT-är texternato som
Sverigeuttryckligen i GATT-sammanhang.för första gången nämns

86.1979 vidare sidansig till TBT-överenskommelsen seanslöt

Uruguayrundan
År GATT.1986 avslutade Uruguayrundan inompåbörjades den ännu

förhandelshindertullnivåer och tekniskaDenna behandlar såväl som
tjänstehandel immaterialrätt tillGATT ochhelt områden exem-nya som

tillUruguayrundan omfattar förslagpel patenträttigheter. även ett en
kalladesanitära och fytosanitära åtgärder, det såavtalstextseparat om

86. DettaSPS-avtalet Phytosanitary sidanSanitary and measures, se
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avtal miljöfrågomanämner explicit, och ungefär TBT-på sättsamma som
koden.

Miljöfrågoma finns således, åtminstone indirekt, med del isom en
Uruguayförhandlingarna, viktiga frågormånga handelrör ochmen som
miljö behandlas inte. Enligt initierade bedömare flerahar regeringar haft

medveten strategi inte uttryckligen behandla miljöfrågoma i någonatten
omfattningstörre i nuvarande runda. Detta kan delvis förklaras med en

allmän ovilja ta i miljöfrågoma och det faktum det ännu saknasatt att
uttömmande faktaunderlag för förhandlingar.ett
Det kan dock konstateras idet såväl miljö- handelspolitiskaatt som

kretsar råder allmän uppfattning nästa runda måste behandla deatten om
svåra och komplexa frågeställningarna kring miljö och handel. Som
nämndes i inledningen har bland denna anledningrapporten annatav av
analytiskt arbete med frågor handel och miljö påbörjatsrör i flerasom
internationella fora. Syftet kartlägga problemställningarär och redaatt ut
begrepp, för underlätta kommande förhandlingar reglerna i GATTatt om

sidan 9.se
Ett omdebatterat och kontroversiellt förslag i Uruguayrundan är att

skapa internationell handelsorganisation Multilateral Trade Organisa-en
tion: MTO GATT-avtalet och därmed GATT formell statusav ge en

formella befogenheter. Förslaget har givit upphov tillsamt motståndstort
från bland amerikanska miljöorganisationer, sannolikt till följdannat av

MTO skulle kunna befogenheter skulle gällaatt över nationellen ges som
amerikansk lagstiftning. Vissa centrala aspekter MTO diskuterasav en
delvis i följande avsnitt, inte särskilt uttömmande, eftersom diskus-men
sionen MTO långt ifrånär avslutad och det är svårt fåattom en ens en
överblick liggande förslag inom för Uruguayförhandlingar-av nu ramen

Det därförär svårt rättvisande bild situationen. iDet kanattna. ge en av
skrivande stund dock konstateras inga förslag sig otvetydigtatt som vare
skulle försämra eller förbättra möjligheterna till miljöskydd har kunnat
identifieras. Med andra ord: miljöfrågoma har, såsom redan konstaterats

prioriterats i Uruguayrundan.ovan,

Nationella regler skapar komparativa fördelar
En de centrala tankegångama i GATT land börär behandlaav att ett
import från alla medlemsländer lika det land behand-gynnsamt som man
lar Inget land ska diskrimineras i tillmest förhållande degynnsamt. andra
Artikel 1 i GATT-avtalet, gällande den så kallade MFN-principen,
Most-Favoured-Nation. linjeI med denna princip gäller också län-att
der i princip inte bör införa handelsregler diskriminerar utländskasom
producenter i förhållande till inhemska företag Artikel 3 i GATT-avtalet,
gällande principen National Treatment. Grunden till dessa tvåom
centrala GATT-principer står finna i nationalekonomisk teori kapi-att se

2.tel Teorin visar välfärden i olika länder ökaratt handlar medom man
varandra och därmed specialiserar sin produktion på de saker i för-man
hållande till andra länder producerar billigast och bäst, givet vissa anta-
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ganden. Att dessa slutsatser baseras på antaganden sällan eller aldrigsom
uppfylldaär i verkligheten har redan diskuterats i kapitel
I GATT har ytterligare dimension tillkommit när det gäller innehål-en

let i och tolkningen begreppet komparativa fördelar, nämligen nationellav
lagstiftning och nationella regler. Dessa betraktas GATT delav som en av
länders relativa konkurrenskraft. Medlemsländerna har i GATT förbundit
sig inte införa diskriminerande tullar föratt olika Detta detgörvaror.
svårt utjämna kostnadsskillnader i producentledetatt läggaattgenom
tullar på import från länder exempelvis har lägre skatter, mindresom
långtgående krav på arbetarskydd eller sämre sociala vålfárdssystem. På
engelska används normalt begreppet self-induced costs sådana kost-om
nader.

Det kan dock starkt ifrågasättas till exempel snabb nerhuggningom en
lands regnskogar kan betraktasett komparativ fördel för lan-av som en

det. På kort sikt kan landet erhålla vissa exportinkomster till följd lågaav
produktionskostnader, på längre sikt undermineras förutsättningarnamen
för uthållig inkomstkälla från skogen. Dessutom intematio-en utarmas en

tillgångnell i form till exempel den biologiska mångfald endastav som
finns i regnskogsområden och sannolikt utgör viktigen resurs som en
länk i känsligadet samspelet mellan olika faktorer världensstyrsom
klimat. Av skäl klargjorts i föregående kapitel dessa förhållandentassom

i beaktande marknaderna.av
Sedan lång tid tillbaka har det förts utförliga diskussioner i GATT om

möjligheten införa formnågon så kalladatt socialklausul.° En sådanav
skulle kunna detgöra möjligt diskriminera import från länderatt med
bristande arbetarskydd ocheller lägre nivå på vissa centrala sociala
välfärdsfunktioner och därmed har lägre produktionskostnader.som
Sverige tillhörde länge de länder förespråkade införande någonsom av
form socialklausul, USAnär på frågan i börjanav nytt togmen upp av1980-talet hade Sverige åtminstone delvis ändrat inställning. Någon
socialklausul har inteännu införts, diskussionen är ständigt aktuell. Imen
Sverige har debatten blossat på under våren 1993, bakgrundnyttupp mot

den tragiska olyckan i leksaksfabrik i Thailand i 1993,aprilav dåen ett
antal arbetande kvinnorstort brändes inne i fabrik med låsta dörrar.en

Ett liknande kan föras också vissanär länder tillämparresonemang ett
bristande skydd för miljön i syfte hålla produktionskostnadernaatt nereoch därmed öka sin konkurrenskraft.

Självklart har politik får till följd såväl långsiktiga natio-atten som
nella ekonomiska intressen nationella och globala miljöintressensom
åsidosätts ingenting med produktionsfördelar göra. Tvärtom bör sådanatt
politik i GATT-termer uttryckas dolda subventionersnarast till in-som
dustrin, något enligt GATT-reglema i princip förbjudetär se sidansom
59.

Eller med Franklin Roosevelts ord i tal till den amerikanskaett
kongressen 1937:år Varor produceras villkorpå inte uppfyllersom som

rudimentär anständighetsnivå, ska betraktasen smuggelgods och intesom
tillåtas förorena den internationella handelnsatt vägar. H7
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GA TT-reglemaBrott mott
i GATT i princip bindande, det finns undantagReglerna antalär ettmen

ingetvi till lite fram. Det kan konstateras landåterkommer längre attsom
automatiskt blir skyldigt skulle GATT:sdet bryta regler.motom

Varje notifiera åtgärder kan påverka denland ska GATT allaom som
internationella till den ansvarigahandeln. Rent praktiskt går detta så att
myndigheten åtgärder till Kommerskollegiummeddelar sådana som

inverkanbedömer föreslagna bestämmelserna förväntas fåde kan påom
handeln förekommande fall notifierar Kommerskolle-med omvärlden. I
gium åtgärden till GATT.

notifiering möjligt för medlemsländerProceduren med det andragör
bevaka rättigheter enligt GATT inte överträds. I sådana fallderasatt att

kan de klaga hos GATT sådana åtgärder tilltänkta eller genomfördapå
de kränker de rättigheterna. I första handupplever skasom egna

bilaterala förhandlingar mellan de länder Kan ingenärtas upp som oense.
lösning konflikten diskussioner derpå nås sådana kan klagandegenom

begära hos GATT så kallad panel tillsätts för undersökaparten att atten
GATT:s regler har överträtts.om
En panel består GATT föreslagna och godkändatre parternaav av av

specialkompetens i handelspolitik.med Panelen har rätt attpersoner sam-
råda med varje mellanstatlig organisation bedöms lämplig och isom som
praktiken inhämta den sakkunskap den behöver. iDet princip detär
anklagade landet visamåste det inte har uppträtt på sättatt etsom som

i strid GATT-reglerna.står med Vad landet har bemöta beror påatt
vilken iparagraf GATT-regelverket den anklagande åberopar.partensom

Panelen utifrånhar inlagor GATT-reglemaavgöraparternas att om
har inte likställigtöverträtts. Panelens utfall dock med iär domen en
domstol, utfallet lämnas till GATT:s råd en ambasiadör frånöverutan
varje medlemsland i GATT, med enhällighet kan panelensantasom
förslag. Det krävs således bara avvikande i GATT:sröst råd för att etten
panelresultat ska underkännas. Enligt liggande förslag inu
Uruguayrundan föreslås dock vissa förändringar i denm del av
tvistlösningsfunktionen. Ett förslagen, i skrivande sund ännuav som
diskuteras, panel ska kunnaär någon form kvalificeradatt antasen av av
majoritet konsensus inte kunnat nås. Aven möjligheterna tillom
sanktioner Likaså finns förslagöver. panelutslag ska kunnaatt ettses om
överklagas, något för inte möjligt.närvarande ärsom

Det bör det endast de länder medlemmzr GATTär är inoteras att som
kan tolka innebörden reglerna. GATT såledesär ingen självstän-som av

dig, oberoende organisation, GATT endast vad medlensländemaärutan
kommer överens Detta innebär länderna kan komma överensattom. om

reglerna ska viss tolkning, gammal tolkning skaatt ändrasattges en en
eller själva GATT-texterna ska ändras. Det därför inteär uppenbartatt
hur viss åtgärd ska bedömas GATT, det finnsutan ett storten utrym-av

för praxis vad tolkningargäller förändras både tidenöver ochattme
avseende olika frågeställningar. Ett exempelmånga på sådanttyper av av
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tolkningsutrymme betydelsenär orden godtycklig och oberättigad iav
artikel 20 se nedan.

Sverige har exempelvis sedan 1979 successivt vidtagit allt restrikti-en
hållning till användning kadmium. Nu gällandevare bestämmelser ärav

från 1985 och de utformadeär generellt förbud användningett motsom
kadmium, med lista över medgivna undantagJav Ar detta förbuden

berättigat Ar det godtyckligt Förbudet har aldrig i GATT,prövats helt
enkelt därför inget medlemslandatt tagitannat frågan till prövning.upp
Därmed inte Sverige i dag påsagt att motsvarande skulle kunnasätt för-
bjuda till exempel all användning kvicksilver problem, detutanav utan
beror helt på något land är medlem i GATT skulle klaga på detom som

förbudetsvenska eller ej.
Generellt har miljöåtgärder lett tillsett få formella överläggningar

inom för GATT och ännu färre panelförfaranden. Under 1980-taletramen
har sammanlagt drygt 20 svenska förslag på miljöområdet föranlett kom-

från andra länder.mentarer Av dessa har lett till konsultationer, isex
samtliga fall med EG.

GATT:s undantagsregler för miljöskydd
Som nämndes GATT-reglernaår i princip bindande. Det finnsovan dock

antal undantagett gör huvudreglerna i GATT-regelverketatt kansom
âsidosättas. I denna beskrivs enbart dentext undantagsregel försomnärvarande kan åberopas för vidta handelshindrandeatt åtgärder somsyftar till miljöskydd, nämligen artikel 20.

Artikel 20 i GATT kallas ofta för den allmänna undantagsregeln. I
denna stadgas åtgärder som tillämpasatt på sätt skulleett sominnebära medel för godtycklig ellerett oberättigad diskriminering mellan
länder där förhållanden råder ellersamma är förtäcktsom eninskränkning internationell handel är tillåtna enligt följande iav bilaga 4
återges hela artikel 20:

b nödvändiga för skydda människors, djurs elleratt liv ellerväxters
hälsa;

g vidtagna för bevara uttömliga naturtillgångar,att sådana åtgärderom
genomförs i samband med begränsningar inhemsk produktion ellerav
k0nsumtion;°

Det bör ordet miljö intenoteras att uttryckligen finns imed undantags-
skrivningen. Däremot har under framför 20texten allt b kommit att
tolkas allmänt miljöskydd, eftersom skyddsom människors, djurs ellerav
växters liv eller hälsa i princip är vad direkt eller indirekt vill skyddaman

skydda miljön.attgenom
Det inteär självklart vad orden godtycklig, oberättigad eller

förtäckt inskränkning innebär, och det inteär heller uppenbart vad
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Vipraktiken.betyder iråderförhållandenfrasen länder där samma
i avsnitt.dettatillbaka till dessa uttryckkommer senare

miljöskydd ska godkännasåtgärderVillkor för föratt
miljön nödvändiga förförtill skyddOm land vidtar åtgärder attett

och åtgärden på-eller hälsalivskydda människors, djurs eller växters
föruppfylla vissa villkoråtgärdeninternationella handeln, skaverkar den

förenlig GATT-reglerna.medatt vara

Är döljer kravlegitim siguttrycketmiljöskyddet legitimt Bakom ett
eller det hetermiljöproblem,bevis det verkligen föreliggerpå ettatt som

justification.engelska: scientificpå

Är åtgärderalternativa2. nödvändig Finns det andraåtgärden upp-som
mindrehandeln påverkasfyller målet miljöskydd, därom men

Är producenterutländska intetillämpad sådantåtgärden på sätt attett
importeradebehandlassätt Helt enkelt:otillbörligtdiskrimineras på ett

likaoch inhemskt producerade varorvaror

Är enskild GATT-någontillämpad sådant4. åtgärden på sätt inteattett
GATT-länder Behand-till andramedlem blir diskriminerad i förhållande

inhemskt produceradeland, likalas importerade oberoende somvaror, av
varor

GATT-regler-enligt gällande tolkningAvslutningsvis får åtgärden, av
skydd det nationellaendast införas för territorier.na, av

reglerar handelåterigen erinra GATT endastDet på sin platsär attatt om
vill hurproduktionsprocesser, detmed varorprodukter, och inte säga
vidtatillåtet åtgärderframställts. innebär det inteDetta äratt attvarorna

i importlandet. Om importe-import, utifrån hur tillverkats ettmot varan
miljön tillräck-rande tillverkande landet har skyddatland detattanser

ligt det importerandevid tillverkningen den aktkuella så harvaran,av
GATF-reglema intelandet den dag gällande tolkningenmed rätti attav

iinföra restriktioner åberopa miljöskydd. Det ärmot attgenomvaran
princip innehåll farligaendast produktrelaterade effekter till exempel av

försla-hälsovâdlighet kan åberopas i GATT. Omämnen, etcetera. som
till revidering genomförs kommerTBT-koden i Uruguayrundangen av

effekter vissdock produtionsmetoder med produktrelaterade i månatt
täckas GATT.av

Extraterritorialitet lägga sig i andra länders politikattom-
Handelshindrande åtgärder riktar sig förhållanden utanför detmotsom

landet, till exempel produktionsmetoder i andra länder, brukarmotegna
kallas för extraterritoriella Anledningen tillåtgärder. GATT-regelver-att
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ket i princip endast medger åtgärder riktar sig produktrelaterademotsom
effekter, och inte produktionsmetoder, är GATT imot principatt annars
skulle i stridstå med gällande internationell folkrätt. Enligt folkrätten
bestämmer varje nationalstat med suverän sitträtt över territorium.eget
Om GATT-regelverket skulle medge åtgärder produkter grundarmot som
sig på bedömningar hur produkten producerats i land detänettav annat

skulle detta innebära kraftig inskränkning i nationalstatensegna, en suve-
räna bestämmande över det territoriet. Detta skulle stora,egna gynna
ekonomiskt starka nationer, då skulle kunna påtvinga mindre ländersom
sin politik i olika avseenden. I diskussioner handel och miljöegen om
används ibland ordet miljöimperialism i detta sammanhang.

Att GATT-reglerna enbart tillåter åtgärder syftar till miljöskyddsom
för det territoriet sig i dag samtidigt uppenbart föråldratter och allt-egna
för begränsande, eftersom miljöförstöringen i allt större utsträckning är
gränsöverskridande se sidan 23. De kanske största miljöhoten visom
känner för närvarande, risken för galopperande klimatförändring ochen
uttunningen ozonlagret, innebär globala allmänningar, det villatt sägaav
områden ligger utanför något enskilt lands juridiska kontroll, hotas.som
Till denna hotbild kan fogas den snabba utarmningen det genetiskaav
urvalet utrotning Fiskar, fåglar och andra vilda djurarter. kän-genom av

inga människan skapade territoriella gränser. Därför skulle vinstenner av
skydd för i till Sverigeexempel reducerasart inte motsvarandeav en om

skydd förelåg i andra länder den aktuella stundom flyttar till.artensom
Det kan tyckas anmärkningsvärt det enligt GATT tillåtetäratt att

vidta åtgärder import produkter tillverkatsmot fångar se arti-av som av
kel 20, bilaga 4, medan det samtidigt förbjudetär vidta åtgärderatt mot
import produkter tillverkats på förstörsätt jordens skyddav ettsom som

ultraviolett strålning och därmedmot de viktigaste förutsättningarnaen av
för biologiskt liv. Förklaringen ligger sannolikt i det faktum GATT-att
reglerna skrevs för länge sedan. Då handel med tillverkadevar varor av
fångar problem i konkurrenshänseende,ett stort medan människan till
exempel inteännu börjat använda substanser förstör ozonlagret.som
Enligt uppgifter från Storbritanniens handelsministerium gjordes det
första utkastet till artikel 20 redan i början 1920-talet. Detta förklararav
möjligen också den vikt fästs vid handel med guld och silver, efter-som

särskilt guld på den tiden utgjorde basen för utgivningsom sedlar ochav
se artikel 20, bilaga 4.mynt

Det bör dock tolkningen artikel 20noteras att denna endastattav
gäller skydd det territoriet inte är självklar. En amerikansk han-av egna
delsanalytiker pekar på tillägg skulle ha begränsatatt ett användning-som

20artikel inte paragrafennär formulerades.antogs I börjanen av av1900-talet fanns dessutom tradition ingå avtal med extraterrito-atten av
riell verkan. Decennierna innan GATT skrevs ingicks lång rad avtalen

syftade till skydda människor och miljö,att inte bara isom de län-egna
derna också i andra länder,utan och innehöll villkor hur tillsom om

djurfångstexempel fick gå till.
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internationelltimportförbud inom förI allmänhet infördes samar-ramen
lagstiftning.skyddandegenomförabete, för hjälpa exportlandet attatt en

förkollektivt ocksåunilateralt ellerVid tillfällen agerade länder attett par
exempel på det ärutanför avtalen. Ettpåverka länder stod senaresom

vittillverkats medtändstickorförbudet produktion och importmot somav
vid produktionen, intehälsoproblemfosfor. Vit fosfor stortett menvar

vid användningenJll

artiklar har till-tiden, ochGATT-texterna har också ändrats över nya
säkerhetssyfte det tillartikel 21 undantag i ärkommit. Enligt om exem-

helst påverkar han-tillåtet i princip vilka åtgärderpel vidtaatt som som
säkerhetsintressen avseendeväsentligadeln, det sker för skyddaattom

bland följande:annat

material såda-ellerför utvinnande atomenergii ämnen varurav
framställas,kanämnenna

krigsmateriel han-ellerhandel med ammunititon samtvapen,
direkt eller indirektdel med och material iandra äger rumvaror som

Se bilaga 4.syfte tillgodose militära behov.att

produktreglerSpecialavtal GA blandinom TT annatom
1979 GATT-regel-I samband avslutande utökadesmed Tokyorundans år

kod, nämligen den så kallade TBT-verket med från GATT friståendeen
koden.

TBT-koden Technical Barriers Trade reglerar användningento av
nationella föreskrifter och standarder kan påverka den inter-tekniska som
nationella inklusive jordbruks-handeln. TBT täcker alla slags produkter,

itjänster. bestämmelserprodukter, däremot inte handel med Dagensmen
revi-TBT Uruguayrundans förslag tillproduktegenskaper, medanavser

sion tillTBT-koden omfattar egenskaper relaterar produk-ävenav som
tionsmetoder inkluderar till förpacknings- och märknings-och exempel
krav.

Förslaget till sanitära och fytosanitära åtgärder, det såavtalett om
SPS-avtaletkallade Sanitary Phytosanitary; fytosanitärand angårsom

djurs eller liv hälsa i deneller pågående Uruguayrundan täckerväxters
alla livåtgärder vidtas till skydd för människors, djurs eller växterssom
och hälsa.

Utgångspunkten i båda avtalen medlemsländerna inteär skaatt vara
förhindrade vidta åtgärder nödvändiga för männi-skyddaäratt attsom
skors, djurs liv Eftersomeller eller hälsa. dessa direktväxters värden
relaterar till vad vi normalt kallar för miljöskydd, kan TBTså tolkas som

miljöskydd legitim anledning till använda sådan tekniskäratt atten reg-
lering täcks avtalet.som av

Detta innebär dock inget carte blanche för alla åtgärder vidtassom
för miljöskydd. motsvarande enligtPâ sätt GATT krävs åtgär-attsom
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dema uppfyller vissa villkor för de ska tillåtna enligt TBTatt anses vara
ocheller SPS:

Transparens. Såväl förslaget till SPS- TBT-avtal i Uruguayrundansom
innehåller omfattande bestämmelser avseende det vill sägatransparens,
information till intresserade andra medlemsländer. Informationparter
ska tillhandahållas dels åtgärd kommer vidtas på förhand,attom atten
dels hur bestämmelse utformadär i efterhand.mom en

Legitimitet. Uruguayrundans förslag till båda avtalen innehåller krav på
åtgärder vidtas föratt skydda miljön eller hälsan skaatt legiti-som vara

Med detta det måste finnasatt vetenskapligama. bevismenas
förindikationer på vidtagnade åtgärderna verkligenatt skyddar miljön
eller hälsanJ Detta är ytterligare exempel på det tolkningsutrymmeett

finns i GATT, eftersom det är långtifrån självklartsom allaatt veten-
skapsmän är i alla frågor.ense

Icke-diskriminering. Förslagen till båda avtalen är baserade på artikel
20. Däremot kravenär icke-diskrimineringpå hårdare i TBT i SPS.än

Minst handelsstörande åtgärd. Båda avtalen innehåller krav på denatt
vidtagna åtgärden ska den åtgärd handelnstör minst, givetvara som att
det eftersträvade miljömålet kan uppnås. I SPS finns tilläggett attom
ovanstående gäller, vad teknisktatt är ocheller ekonomisktmen som
möjligt också måste beaktasm

I Uruguayrundans förslag till såväl TBT SPS finns bestämmelsersom somtäcker även produktionsmetoder, dessa är dock fortfarande under för-
handling TBT och SPS innehåller således bestämmelser åtgärderom

ska vidtas i andra länder. Bestämmelsernasom dockär begränsade till
åtgärder direkt relaterar till produktegenskaper är väsentligasom försom
det imponerande landet TBT eller åtgärder nödvändigaär för attsom
skydda hälsan inom det importerande landets territorium SPS. Ett exem-pel från SPS-avtalet är behandling timmer i exportlandet vadav avseråtgärder för döda barkborrar, eftersomatt spridning barkborrar till detav
importerande landet skulle kunna skada skogsbeståndet där.

Något slutligen är värt särskilt isom att TBT-avtaletnotera är
bestämmelserna internationella standarder. TBT föreskriverom näratt
det finns relevanta standarder eller deras färdigställande är nära förestå-
ende ska använda dessa ellerparterna relevanta delar dem, i deutomavfall ... sådana internationella standarder eller relevanta delar dem inteav
är ändamålsenliga för de berörda blandparterna, sådana orsakerannatav

skyddandet människors hälsa ellersom säkerhet, djurs eller växtersav
liv eller hälsa eller miljön; fundamentala klimatiska eller geografiska
faktorer; fundamentala teknologiska problem.

I praktiken innebär detta, även det finns internationelltatt överens-om
komna standarder för till exempel tillåtna resthalter bekämpningsmedelav
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krav. TBT-tillämpafritt strängarei livsmedel, varje landså står det att
betraktastandarder såledesäravtalets överenskommelser ettatt somom

golv och inte tak.ettsom

miljöfrågorGA TT-paneler om
under GATT:svarit sällsyntamiljöskydd harPaneler behandlar snartsom

paneler tillsatts har totalt50-åriga hundratalshistoria. Av de settsom
20 artikelartikel i GATT, denbehandlatendast mycket litet antalett som

för hälsamiljö. Denåtgärder till skyddvidtagandekan åberopas för av
artikelpaneleromfattande de rörprincipiellt intressanta ochmest somav

mexikansk tonfisk.20 importamerikanskt förbudär motett av

USATonfiskpanelen Mexiko vs
simma under delfiner, vilketTonfiskar i Stilla havet har för görattvana

dödas. vidi tonfisknät och Detta gäller särskiltdelfinerna ofta fastnaratt
1972 MarineUSA finns sedan lagfiske efter tonfisk med snörpvad. I en

däggdjur,syftar till skydda havslevandeProtection ActMammals attsom
innefattar bestämmelserblanddäribland vissa delfinarter. Lagen annat

delfiner andelen del-maximala antalet dödadereglerar såväl det somsom
itonfisk. Lagstiftningen gälleri till mängden fångadfiner förhållande

i andra förUSA:s territorialvatten och ekonomiska även vattensamtzon
tonfiskstadgas importförbud förfartyg registrerade i USA. I lagen om

iinte USA:s standard dettafångas med metoder motsvararsom avse-som
förbjuda import all fiskLagstiftningen också möjligheterende. attger av

tonfiskomrâdet.från land inte uppfyller bestämmelserna påett som
1990 förbjöds import tonfisk från länder inteI augusti av som upp-

Importförbudet omfattade förstfyllde amerikanska bestämmelserna.de
till Mexiko sedan de andrafem länder, gällde sist endast ländernamen

uppfylla amerikanska kraven. Senare förbjöds också importlovat deatt
från tredje land bland Costa Rica, Frankrike, Japan och Italien.annat-

konsultationer medMexiko protesterade åtgärderna och begärdemot
1991. resultatlösa, begärdeUSA i november När dessa blev attman en

1991.skedde i februariGATT-panel skulle tillsättas, vilket

Mexikos kritik innehåller följande punkter:

i strid med GATT:s artikel 11 förbudDe amerikanska åtgärderna ståro
13kvantitativa restriktioner artikel förbud diskrimine-ochmot mot

till visst geografiska område.rande åtgärder knutna
Möjligheterna utvidga embargot till all fisk från länder inteatt somo
bedöms uppfylla vad gäller tonfisk strider artikel 11.kraven mot

delfinsäkerVarumärkning godkända produkter diskrimine-äravo
9rande och strider artiklarna ochmot

3USA åberopade i sitt artikel behandlingenoch ansåg deattsvar av
importerade inte mindre behandlingenän likar-varorna var gynnsam av
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tade inhemska produkter se sidan 80 och bilaga 4. USA anförde också
åtgärderna ändå skulle strida artikelatt kan de ändå för-motom anses

hänvisningmed till 20artikel b eller g se sidan 83.svaras
Mexiko menade i sin kommentar till det amerikanska försvaret bland

artikel 20 det landet och inte kanannat att användas extraterri-avser egna
toriellt, berörda delfmarter inte utrotningshotadeär enligt Washington-att
konventionens appendix påverkas fiske iatt arter annatsamma av norra
Stilla Havet inte omgärdas restriktioner och det översom attav samma
huvud är tveksamt begreppet uttömlig exhaustibletaget kan tillämpasom
på populationer levande djur.av

Panelavgörandet
I panelrapporten offentliggjordes i 1991augusti befanns de ameri-som
kanska åtgärderna strida 3artikel och artikel 11. Panelen konstatera-mot
de endast åtgärder knutna till produkten iatt står överensstämmelse med
GATT-stadgan och de amerikanska åtgärderna direkt relateraratt till pro-
duktionsmetodema.

Panelen noterade också GATT-avtalet inte uttryckligenatt någotsäger
möjligheterna med stöd artikel 20 vidtaatt åtgärder för skyddom av av

miljön på områden utanför det territoriet extraterritorialitet. Manegna
analyserade därför förarbetena och syftet med undantagsparagrafen, lik-

de konsekvenser tolkningen kan komma för GATT i allmänhet.som att
I tidig version artikel 20 sades åtgärder kunde vidtas i syfteatten av att
skydda växter och djur motsvarande inhemska skyddsåtgärder finns iom
det importerande landet. Detta, menade panelen, betyder syftet varitatt

tillåta skydd miljön endast inomatt lands territorium.ett egetav
Vidare menade panelen USA:s åtgärder inte nödvändiga,att blandvar

till följd vissa tekniska detaljerannat hur själva importregleringenav om
utformats.

Möjligheterna till miljömärkning delfinsäker ansågs inte strida mot
GATT.

Panelen framhöll också bestämmelserna i GATT medgeratt stora
möjligheter för medlemsländer vidta handelshindrande åtgärderatt för att
skydda miljön inom det territoriet. Dessutom menadeegna attman om
importrestriktioner på grundval skillnader i länders miljökrav skaav
tillåtas, blir det nödvändigt definiera förgränser hur ochatt detta fårnär
ske, så missbruk i form tillatt exempel förtäckt protektionism kanav
förhindras. Om vill skapa sådana möjligheter detär bättre ändra iman att
avtalet samtidigtoch omgärda eventuella ändringar med begränsningar
och kriterier, vidgaän nuvarande tolkning artikel 20.116attsnarare av

Vad hände sedan
I praktiken följde inte USA GATT-panelens utslag, och panelen blev inte

GATT:s råd, eftersom USAantagen lade in sittens godkän-av veto mot
nande. Sverige tillhör de länder förär antagande panelen, och iettsom av
princip USAstår i denna fråga enigensamt mot omvärld. Mexikoen
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Mexiko1992 USA ochinleddevidare. Våreninte driva fråganbeslöt att
moratorium på användandetfemårigtavtalförhandlingar ettett avomom

snörpvad.mfångstmetodernaomdiskuteradede

miljöavtalinternationellaGATT och

ändrat karaktär. Den1947 miljöproblemenGATT skapades harSedan
vill frånavsnittet, deti inledande sägaförskjutning beskrevs detsom

globala problem, har inne-regionala ochtill gränsöverskridande,lokala
inne-lösningar krävsdimension i miljöarbetet. Nyaburit helt somen ny
ingetinternationellt eftersomintensifierat samarbete,bär betydligtett

åtgärder i detproblemenenskilt land skulle kunna lösa genom egna
landet.

internationella miljöavtalförhandlingarbakgrund harMot denna om
miljöpolitiken i de flesta världens länder.blivit allt viktigare del avaven

170 miljöavtal under-internationellaresulterat iHittills har arbetet att ca
utsträckning, beroende tillsig i olika påländer åtartecknatsl, där att

miljöåtgärder. Ofta harvidta olika långtgåendeexempel utvecklingsnivå,
industrialiserade länderna haravtal varit deviktig del dessa att av-en av

överföras tillfonder. Dessa avseddatill internationella är attsatt pengar
för dessa länder ska ha rådvissa villkor ävenu-länderna under attatt

de internationella miljöavtalen.vidta åtgärder i enlighet med
miljöavtalen innehåller åtgärder20 de internationellaKnappt somav

regleringSe bilaga 2. Bestämmelserriktar sig handeln.mot om av
införts för effekten andrainternationell har i allmänhethandel att av

konventionexempel på sådanåtgärder inte ska omintetgöras. Ett ären
lllÖverenskommelse mellan länderMontrealprotokollet, är omsom en

användningen ozonned-enligt vissa riktlinjer minska utsläppen ochatt av
brytande ämnen.

miljökonventioner med handelsbe-antalet internationellaI takt med att
irisken för konflikter mellan bestämmelsernastämmelser ökar, har

miljökonventionerna ökat.GATT internationella också Det äroch de
nedan, hur internationell miljö-nämligen inte uppenbart, ska se ensom

juridiskt.konvention förhåller sig till varandraoch GATT rent

GATT Montrealprotokolletoch
såvälhandeln med ozonnedbrytande ämnenI Montrealprotokollet regleras

skrivit protokollet handel med länder stårmellan länder på som somsom
artikel medlemsländer handla medutanför. Enligt 4 får de ämnen

ingår regleras i protokollet,inkusive där sådanaprodukter ämnen som
protokollet. deutanför Däremot handel mellanmed länder står ärsom

länderna tillåten med såväl reglerade produk-undertecknande ämnen som
ingår.där dessater

införa reglering handeln risken in-Motivet för denna föratt attav var
dustrier tillverkar ozonnedbrytande skulle kunna flyttaämnen utsom pro-

skrivitduktionen till länder under Montrealprotokollet. En sådansom
utflyttning medföra medlemsländernas minskadeskulle kunna utsläppatt

90



Handeloch miljö hållbarMot spelplanen-

ozonnedbrytande inteämnen skulle verkningsfulla, miljö-av utan attvara
problemet endast flyttas från plats till Detta ska bak-en moten annan. ses
grund intedet har någon betydelseatt på jorden till exempelav var som
freoner släpps inverkan på ozonlagret likaut, är platsen förstor oavsett
utsläppet.

Med GATT-terminologi kan uttrycka handelsreglerna i Montre-man
alprotokollet medlemsländerna haratt valt diskriminera icke-som att
medlemsländer när det gäller handel med sådana ämnen regleras isom
protokollet produkter i vilka dessasamt ämnen ingår.

Det i dettaär avseende problem kan uppstå vad gäller förhållan-som
det mellan reglerna i Montrealprotokollet och reglerna i GATT. Såsom
beskrevs på sidan 80, har samtliga länder undertecknat GATT för-som
bundit sig inte behandla något GATT-landatt mindre än detgynnsamt
land behandlar artikel 1. Det potentiellamestsom man gynnsamt pro-
blemet i relationen mellan GATT och Montrealprotokollet ligger i detatt
finns länder undertecknat GATT valt stå utanför Montreal-som attmen
protokollet till exempel Sydkorea, bilaga 2. Följande exempel illust-se

problematiken: i GATT har Sverige förbundit sig behandlarerar Syd-att
Korea lika förmånligt till exempel England, samtidigt Sverige isom som
Montrealprotokollet har förbundit sig diskriminera Sydkorea i förhål-att
lande till England vad gäller handel med sådana samtämnen produkter
där dessa ingårämnen är reglerade i Montrealprotokollet.som

Ytterligare aspekt på förhållandet mellan handelsåtgärderna i tillen
exempel Montrealprotokollet och GATT, GATT-avtaletär medatt nuva-
rande tolkning se 83sidan endast för åtgärderutrymme ärger som
nödvändiga för skydda människors, djurs elleratt livväxters eller hälsa
artikel 20 b inom det territoriet. I de diskussioner förts iegna som
OECD respektive GATT:s tekniska arbetsgrupp handel och miljö, harom
det ifrågasätts huruvida åtgärder för skydda ozonlagret verkligen står iatt
överensstämmelse med nuvarande tolkning artikel 20, det vill sägaav om
ozonlagret verkligen är del det nationella territoriet.en av

Samtidigt gäller alltså se sidan 82 någon konflikt uppstår förränatt
GATT-part officiellt klagar på GATT-parten och har inteännuen annan

något land ifrågasatt Montrealprotokollet.
Det inteär heller uppenbart hur potentiell GATT-panel skulleen

bedöma dessa frågeställningar. Enligt internationell folkrätt gäller ett
föreavtal äldre och specifiktett avtal förenyare ett allmäntettmera

avtal.
Det är svårt datera GATT, eftersomatt avtalet ständigt är under om-förhandling. Det faktum GATT formellt aldrig iatt trätt kraft, trotsmen

detta tillämpats i 50 år, frågangör änsnart svårbedömd. Montreal-mer
protokollet dockär tveklöst specifikt GATTän General Agreementmera

Tariffs and Trade. Montrealprotokollet har också fleron medlemmar än
GATT. Detta löser dock inte potentiell konflikt, eftersom GATT-en en
panel endast ska beakta det klagande landets GATT-rättigheter blivitom
inskränkta på otillåtet sätt.ett
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Flertalet GATT-länder Montrealprotokollet,har dock undertecknat
och ligger därför intressedet knappast i dessa länders grävaatt en grop
sig själva. GATT självständig organisation,är alltså, återigen, ingen utan

regelverk innebörd endast medlemsländerna kanett gemensamtvars
tolka. därför vidtagitsDet osannlikt åtgärd i enlighet medär att en som
handelsbestämmelserna i Montrealprotokollet skulle komma att
underkännas GATT:s land skrivit påråd, även ettav om som
Montrealprotokollet formellt skulle klaga.

internationellaAndra miljöavtal, förenlighet GATTmed har dis-vars
kuterats, är Baselkonventionen handel miljöfarligt avfallmed samtom
CITES-konventionen InternationalConvention Trade Endangered.on
Species handel med utrotningshotade djur. Avtalet trädde i kraft iom

1970-talet.början Inte heller det gäller dettanär avtal har någotav
GATT-land klagat GATT-rättigheterännu på dess skulle ha åsidosattsatt

tillämpande handelsbestämmelserna i miljöavtalet.genom av

GATT och Agenda 21
I 1992november bestämdes i GATT Agenda 21 tillskulle remitterasatt
GATT:s tekniska arbetsgrupp handel och miljö, för behandlingom av
relevanta frågeställningar. 2AVissa frågor kapital i Agenda 21 kommer
dock behandlas GATT:s förkommitté handel och utveckling. Detatt av

förär närvarande oklart i vilken form arbetet 21med Agenda kommer att
fortskrida. Vissa de relevanta punkterna behandlas redan under denav
stående agenda teknisk arbetsgrupp i GATT redan arbetar med sesom en
sidan 9. Det samtidigt uppenbart alla frågeställningarär miljö ochatt om
handel i Agenda 21 täcks in under dessa punkter.

I de pågående förhandlingarna inom Uruguayrundan finns förslag om
skapa särskild miljökommitté inom GATT. Denna skulle kunnaatt en

arbeta samlat övergripandeoch med frågeställningar miljö ochmera om
handel. Det kan samtidigt konstateras idetta högstaär grad kontro-att en
versiell fråga, och utfallet inte givet.är

Det finns anledning särskilt uppmärksamma principerna iatt en av
Riodeklarationen, nämligen Statema har, iprincip överensstämmelse
med Förenta Nationemas stadga och folkrättens principer, den suveräna

utnyttja sina naturtillgångar enligheti med sin miljö- ochrätten att egna egen
utvecklingspolitik och för tillse verksamheter inom derasansvaret att att

jurisdiktion eller kontroll inte förorsakar skada andra länders miljöpåegen
eller på områden utanför nationell jurisdiktion.

Principen kärnfrâgorna i diskussionerna miljö ochrymmer en av om
handel, nämligen den produktionsprocesser i andra länder möjlig-ochom
heten i visst land vidta åtgärder riktar sig förhållandetatt ett motsom

det territoriet. Låt visst land har andelutom anta att ettegna stoross en
världens samlade regnskogar, globalt intresseär värde vadav som av

gäller den biologiska mångfalden möjligen klimatet.även Antagsamt
vidare land bedriver långsiktigt ohållbar skogspolitik,att samma en som
innebär regnskogen huggs i snabb takt, med bland för-att annat storaner
luster följd. Enligt princip 2 i Riodeklarationen hararter landetav som
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rätt exploatera sina i enlighet sinatt med utvecklings-egna resurser egen
politik, samtidigt bryter landet andra delen i principmen mot som
stadgar aktiviteter i det landet fåratt skada andra länders miljö,egna
eller områden ligger utanför dessa länders gränser.som

Provided there broad for the idea, GA Tls membersupportwas
could decidecountries allow the ofinzposition importto restrictions

from whoseexports countries environmental regulationson were
considered. be inadequate. would beto definetonecesxsary. .inadequate environmental regulation and develop procedures andto

that wouldcriteria the chances ofminimize abuse.
Trade and Environment, kapitel i12, International3 Trade 1990-91,s

GATT sidan1992, 20.

Hur de länder intressen skadas, där intressenareagerar vars rentmen
fysiskt ligger utanför dessa länders territorier Vilka åtgärder kanegna
länderna vidta för skydda sina intressen, och hur viktigtatt detär deatt
har möjlighet göra detta, i förhållande till viktenatt upprätthållaattav
principen varje land bestämmer sinaatt över ochom naturresurseregna
sin utveckling Uppenbarligen detär vikt finnaegen yttersta att snarastav
vägar för i praktiken kombinera den viktiga folkrättsligaatt grundprinci-

bestämmanderätt detöver territoriet, med kravet påpen vårdan-om egna
de miljövärden är globalt intresse.av som av

EG:s handelsregler och miljön
EG:s marknad ska skapa ekonomisk tillväxt och stabilitetgemensamma
och därmed ökat välstånd. Medlemsländernas produktionsresurser ska
användas så rationellt möjligt. Under lika och ostörda konkurrens-som
förhållanden ska pä den marknaden kunna handla ochman gemensamma
byta och tjänster med varandra, arbeta, investera och producera ochvaror
därigenom främja gemenskapens målJ

Romfördraget innehåller rad förbud nationella åtgärdermoten somskapar hinder för handel och verksamhet över gränserna. Den friaannan
rörligheten för kan till exempel hindras nationella regler medvaror om
krav på beskaffenhet är olika utformade så inte för-varors att utanvaror
dyrande produktionsanpassning kan marknadsföras i andra länder därän
de producerasJ3°

EG är tullunion med tullgräns. Tullunionenen yttreen gemensam
gäller all handel med och tullar kan inte förekomma sig påvaror, vare

eller import mellan länderna. Ocksåexport avgifter med motsvarande
verkan tullar förbjudna.är Sedan densom passeraten vara gemensamma
tullgränsen den iär fri omsättning inom gemenskapen och omfattas avRomfördragets regler fri rörlighet förom varor.

I princip omfattar inte Romfördragets regler ländernas skattesystem.
Skatteregler får emellertid inte skapa hinder för den fria rörligheten. Där-
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skattemässigför riktar siginnehåller fördraget bestämmelser rr.0tsom
medlemsländersdiskriminering. Det förbjudet lägga andraär att pro-

indirekt drabbar l:knande inhems-dukter skatt vad direkt ellerutöver som
vissaka produkter eller beskattningen indirekt skydda produk-att genom

Om likartade olika, skillnaden bero på objektivabelastas måsteter. varor
skäl.

Övriga hinder för gränsöverskridande varutrafiken täcks Rom-den av
fördragets 30. kvantitativaartikel Denna artikel innehåller förbud notett
importrestriktioner motsvarande erkan, sidanoch alla åtgärder med se
101. I rättsfall EG-domstolen förklarat förbu-grundläggande har attett

30det i artikel innefattar varje åtgärd direkt eller indirekt, aktuelltsom
princ.peller potentiellt kan negativt påverka handelnJ I omfattas där-

varje inmed åtgärd kan tänkas avhålla någon från fira i ettattsom varor
medlemsland från ett annat.

En viktig princip Cassis de Dijon-
den specifika finnsI mån några direktiv gemensamma regler för en

särskild EGgäller huvudprincip inom godkäntsattvara, som en vara som
i land ska kunna säljas fritt i samtliga andra EG:s medlemsländer.ett av
Det kanske frågorkända exemplet på denna princip ochrörtmest som

behandlats i EG-domstolen, fransk likörgäller creme de Cassissom en
de Dijon. När den västtyska regeringen på anmodan inhemska likör-av
tillverkare försökte importen fransk anfördessådan likö alko-stoppa av
holpolitiska skäl för likören,åtgärden: den franska har lägre alkohol-som
halt de inhemsktän tillverkade västtyska likörerna, tillpåstods kunna leda
missbruk i vissa befolkningsgrupper. Argumentet underkändes EG-av
domstolen och Västtyskland tvingades dra tillbaka försäljnngsförbudetJ

Undantag för miljöskydd
Motsvarigheten till artikel 20 36i GATT artikel iär Romfördraget, vilken
slår fast handelshindrande införasåtgärder kan de grundas påatt om
bestämda hänsyn. Dessa hänsyn liknar dem i artikel 20 inämnssom
GATT och är, vad gäller just miljöhänsyn, uttryckta skydd försom
människors djursoch hälsa och liv eller växters bevarande.

Atgärder grundas dessapå hänsyn behöver behandla utländskasom
och inhemska producenter lika. fårDe emellertid inte godtyckligtrara
särbehandlande eller protektionistiska, på motsvarande enligtsätt som
reglerna i GATT. Aven principen åtgärd ska nödvändigattom en vara
återfinns Romfördraget.

Ett villkor för miljöskyddsåtgärder inverkanhar handeln,som som
finns i Romfördraget inte i GATT, miljöåtgärdenär måsteattmen vara
proportionerligt utformad. principI innebär detta miljövinsten skaatt

minst lika potentiell handelsförlust.storvara som en
Nedan redogörs för detvå viktigaste rättsfallen i EG relaterarav som

till miljöhänsyn.
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Danska flaskor i EG-rätten
År 1981 bestämde Danmark all öl och läsk måste säljas i flaskoratt som
kan återanvändas. Beslutet bakgrund gammalt ochtogs välmot att ettav
fungerande med returflaskor glas hotades ökad försälj-systern av av en
ning ölburkar och engångsflaskor. EG-kommissionentyperav nya av
ansåg lagen medförde kostnaderstörre för utländskaatt leverantörer än
för danska och lagen därmed utgjorde handelshinderatt hindradeett som

fri rörlighet inom gemenskapen. Arendet behandlades i EG-en av varor
domstolen 1986.

Kommissionen menade den danska lagen stred. huvudregelnatt mot
alla tillåtna iettär medlemslandatt automatiskt också skavaror som

tillåtas i andra medlemsländer. Aven utländska flaskor inte förbjödsom
direkt så hade utländska leverantörer mycket svårare byggaatt ettupp

för återanvändning, och kommissionensystem ansåg de utländskaatt
leverantörerna därmed diskriminerades. Kommissionen menade också att
lagen inte stod i proportion till miljövinsten och tillräckligtatt ett
miljöskydd kunde uppnås med andra medel, till exempel frivilliga
insamlingssystem återvinningoch i stället för återanvändning.

Domstolsbeslutet kom i september 1988 och innebar Danmark fickatt
behålla sin lag obligatorisk återanvändning. I domen slås fast mil-om att
jöskydd hänsynär inom EG kan medge undantag från denen som gene-
rella regeln fri rörlighet Om det inte finns särskild EG-om av varor. en
lag detpå berörda området kan det finnas tillfällen när störningar han-av
deln till följd har olika regler i olika länderatt måsteav man accepteras.
Domstolen menade lag dryckesförpackningaratt måsteatten om vara
återfyllningsbara nödvändig för uppnå hög återanvändningsnivåattvar en
och åtgärden därför stod i rimligatt proportion till målet.

Däremot accepterades inte Danmarks krav på typgodkännande flas-av
korna. För utländska producenter krävdes sedan år 1984 de såldeatt
drycker antingen i flaskor typgodkänts i Danmark, eller i flas-som egna
kor, då endast på och i begränsad mängd. Motivet tillmen prov att
flaskorna skulle godkända det inte går upprätthållaattvara attvar ett
effektivt med hög återvinningsgradretursystem det finns alltför mångaom

flaskor på marknaden. Genomtyper kontrollera flasktyperna kundeav att
antalet begränsas. Domstolensorter ansåg med återvinningatt ett system

typgodkända flaskor visserligen inte maximalav återan-garanterar en
vändningsgrad, ändå skyddar miljön. Till följd återanvändnings-men av
kravet är endast liten del dryckerna i landet importerade. Därmeden av
ansåg domstolen miljövinsten obligatorisktatt typgodkännande inteettav
står i tillproportion de betydande olägenheterna för utländska leverantö-
rer

Handel med avfall: Vallonietdomen
År 1985 införde den belgiska regionen Valloniet regler förbjudersom
lagring och deponering avfall från andra länder eller andra regioner iav
Belgien. EG-kommissionen drog Belgien inför EG-domstolen och menade
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30artiklar ochenligt Romfördragetsuppfyllt sina åtagandenintelandetatt
avfallsom-berörinom EG ochfinnsolika direktiv36 flerasamt somsom

rådet

19929 juli fastslogEG-domstolen den att:

Återvinningsbart avfall harbetrakta ettAllt avfall är att varor.somo materialåtervinningsbartickekommersiellt värde, även sommen
affárstransaktionerför ärföremåloch äröver gränstransporteras en

isvårtDet dessutomtransaktionen ärhur attut.oavsett servaror,
avfall.frånskilja återvinningsbartpraktiken annat

miljöfarligtimportförbudgenerellainförainte tillåtetDet är att av- 36, finns harmo-eftersom detundantagsartikelnavfall med stöd enav
lagstiftning områdetniserad på

i Valloniet med onormaltsituationexceptionellföreliggerDet storeno övergripande påkravetregioner. Dettillströmning från andraavfallav
30.artikelfrånundantagdärför motiveramiljöskydd kan ett

36 åtgärderna inteartikel skaenligtundantag ska medgesFör att varao särskildakunna hamenade bördiskriminerande. Domstolen att man
avfallshanteringeftersomavfall ärför utifrån kommanderegler spe-

ochhejdas vid källan,130 r2 miljöförstöringEnligt artikel börciellt.
sitt produktionsställehanteras såmenade avfall bör näradomstolen att

ska begränsas.möjligt för behovet transporteratt avsom

EG:s lagstiftningdet står i strid medfrån VallonietdomenSlutsatsen är att
miljöfarligt avfall, eftersom detimportförbud förinföra generelltatt ett

möjligheterfinnsharmoniserad EG-lag detta. Däremotfinns attomen
miljöfarligt avfallJenskilda partierstoppa

Vallonietdomenavfallspolicy efterEG:s
Direktivetförändrats.EG:s avfallspolitikEfter Vallonietdomen har om

förordningl i vilken1992 medavfallstransporterm höstenersattes en ny
i möjligasteavfallstransporterslås fast. innebärnärhetsprincipen Detta att
sitt avfall.varje land självt bör förundvikas ochmån ska att ansvara

följer Basel-avfall. DirektivetVarje land bör kunna nekaäven att ta emot
endastfarligt avfallkonventionen, vilken bland sägerannat att export av

sitt tillstånd. Detimporterande landets statsmakterska tillåtas detnär gett
130s 130t, vilketRomfördragets artikel ochdirektivet baseras pånya

miniminivå enskildainnebär den harmoniserade miljölagen äratt en som
artikel 100a, villtidigare direktivet byggde på detländer kan skärpa. Det

100afria marknaden. Artikel innebärförverkligandet densäga attav
lagstiftningen harmoniseras fullständigt och enskilda länder inte fåratt
höja kraven
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År 1991 förändrades det allmänna avfallsdirektivet. Också detta
rättsligt artikel 130s 130t.baseras på och EG-kommissionen föreslog då

100ai stället skulle tidigare artikel rättslig grund. Iutgöraatt som mars
1993 emellertid EG-domstolen fastslog eftersom miljömålet detäratt
huvudsakliga syftet 130s,med lagen bör förverkligandetsom avser av
EG:s miljöpolitik, gälla. Syftet med det allmänna avfallsdirektivet är att
begränsa avfallsproduktionen, återvinning och återanvänd-att uppmuntra
ning, säkerställa medlemsstaterna kan hand sitt avfallatt att ta samt attom
begränsa avfallstransporterna. Det understryks närhetsprincipen ochatt
självtörsörjningsprincipen ska gälla, det vill säga gemenskapenatt som
helhet ska kunna hand sitt avfall varje enskildoch med-ta eget attom
lemsstat ska detta mål. EG-domen innebärsträva på avfallsområ-mot att
det självförsörjnings- och närhetsprinciperna frihandelsintres-övertar
setJ

Rømfiirdraget:Ur

Artikel Kvantitativa importrestriktioner åtgärder med30. motsvarandesamt ver-
kan skall förbjudna mellan medlemsstaterna, föreskrivs nedan.inte annatvara om

Artikel Bestämmelserna artiklarna36. till skall hindra sådanaförbudi 30 34 inte
eller restriktioner för eller hänsyngrundas påimport, transiteringexport som
till... skyddamänniskorsoch hälsa...intresset djurs och liv, bevaraatt växter...att
Sådanaförbud eller restriktioner får dock medelför godtyckliginte utgöra ett
diskriminering eller innefatta förtäckt begränsning handeln mellan med-en av
lemsstaterna.

Artikel Gemenskapens130 åtgärder fråga miljön skall grundas påi prin-r om
förebyggande åtgärder bör vidtas, miljöförstöringciperna företrädesvisatt att

bör hejdas vid källan och den skadar miljön skall betala.Miljöskyddskra-att som
skall delingå gemenskapens politik.övrigaven somen av

bilagaI 5 hela artikel 130 l 30 ochvisas 130samt s

Miljöskydd frihandelsområdenoch

En utveckling blivit allt tydligare under de åren framväx-ärsenastesom
frihandelsområden,allt större såväl vad gäller geografisk omfatt-ten av

ning volymen de marknader täcks in. De två främstasom av som exemp-
len EG:spå detta är inresträvan marknad, för-mot samten gemensam
verkligandet NAFTA North American Free Trade Agreement mellanav
USA, Mexiko och Kanada. Det finns planeräven på liknandeett arran-

mellan länder i Ostasien, även sådant förmodligen liggerettgemang om
betydligt fram i tiden.längre

Innebörden ordet frihandel är, såsom redan utförligt,behandlatsav
inte eftersomuppenbart, både reglerna inom EG:s inre marknad se sidan
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denhinderinföramöjligheter motinnehållerNAFTA-avtalet att94 och
skyddexempeltillgrundvalpåöver gränsernafria rörligheten avav varor

möjligaifallen störstai bådasyftetdock attTveklöst ärmiljön.för
frittsåländerna ärmellantill flödetbidrautsträckning somatt varorav

möjligt.
använda den gängseändåförfrihandelsområden attFramväxten av

hurpåmiljön, beroendeförnegativtpositivt ochbådekantermen vara
utformningenpositivtuppenbartDet ärutformas.regelverken avom

tillgällerskyddet vadtillämpadedet högstsådanhandelsavtalen är att
handelsområ-i inomfarligainnehåll ämnenförbudexempel mot varorav

frihandelsområdetingår iländersamtligaitillämpasdet ska som
problematisktmöjligen något attuppât. kanDettaharm0nisering vara

och derasingårländervilkaberoendepraktiken,genomföra i som
betydligt svårareländer kan haFattigare attutvecklingsnivå.respektive

Möjligen kangrannländer har.rikarevadskyddsnivåer äntillämpa höga
koppling till någonunderlättasskyddsnivåanpassning till högsta av enen

regionenide rikare ländernatill vilkastrukturanpassningsfonder,form av
uppnåutnyttja förkanländernafattigarede attmedelavsätter ensom

miljöskydd.nivåhögre av
skullefrihandelsområdeinomsidan, reglernaandraOm, å ett

såför området,gälla helanivå komtillämpadeutformas så lägsta attatt
troligtknappastmiljön. Det docknegativt för äruppenbartdetta likavore
länderflertaleteftersomsådantutformas på sätt,skullereglerna ettatt

blandmiljöskydd, någotgradefter högre annatallt strävar somtrots aven
ochRiodeklarationenundertecknandetmedi ochmanifesterades av

21.Agenda
ligger mellan dessamöjligheterantalNaturligtvis finns också ett som

ocksåsänks. Det ärhöjs, andranivåer kanskedär vissaytterligheter,två
frihandelsområdet så de sätterireglerna ettmöjligt utforma att uppatt

maximala resthalterpåexempel kravför tillminimiskydd, golvett av
frittstår ländernadet därutöverlivsmedel, och attbekämpningsmedel i att

möjligheterfler sådanapåpekas,dockvälja krav. Det börhårdare att
bli,flödet gränsenfritt riskerar övermindredesto attvaroravsom ges,

i praktiken kanlandjämfört medi landkraveftersom högre annatettett
importhinder.ettvara

fråganliberalisering handel ärmiljöaspektYtterligare omaven
ekonomisktotalt högreleder tillliberalisering handelnhuruvida settenav
produktio-inriktning påproduktion och förändradaktivitet totalhögre

denvidtas för motverkai så falltillräckliga miljöåtgärderoch attnen, om
ökademarkanvändning, ökadeökadmiljöpåverkan transporter,som en

undersökningEGzsetc.medför. Enligtluft ochutsläpp till vatten avegen
till exempelmiljön, konstateraspåverkan attinterna marknadensden

30-50öka medförväntas procentkanvägtransporterna
ochimportländerna,prisrelationer i ochbådepåverkarHandel export-

priserannorlundaresursanvändningen skapareftersom priserna styr nya
indirekt konsekvenserfårkonsumtionsmönster. Dettaochproduktions-

kanför NAFTAtill exempelbedömare harför miljön. Vissa attvarnat
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medföra majs iodlas USA och mindre i Mexiko, varvid mångaatt mer
mexikanska småodlare slås En del biffproduktionen förutspås där-ut. av

skifta söderut, med Ökad skogsskövling för skapa betesmar-emot att nya
ker följd Dessa aspekter berördes dock i inledningen och behand-som
las därför inte ytterligare i detta avsnitt.

I samband med inrättandet NAFTA, utförde Mexiko, USA ochav
Kanada både i samarbete och på hand miljökonsekvensanalyseregen av
frihandelsavtalet. Det sannolikt första gången sådan analysvar som en
genomfördes. Utan in igå detalj på resultaten kan det konstaterasatt att
avtalet innehåller safeguardsantal med avseende på miljöskydd. Avett
dessa finns antal principielltär intresse:ett som av

I NAFTA tolkas artikel 20 i GATT så denna ska inkludera miljöåt-att-
gärder det vill ordetsäga miljö specifikt, tillnämns skillnad från i
GATT-avtalet nödvändigaär för skydda människors, växtersattsom
eller djurs liv och hälsa åtgärder syftar till bevarandesamt som av
levande och icke-levande jämför GATT artikel 20 83sidan uttömbara
exhaustible naturresurser.

De deltagande länderna har rätt själva bestämma vilken miljö-atto
skyddsnivå de vill införa eller upprätthålla.

Samtliga ska arbeta för ömsesidig harmoniseringparter uppåten- av
miljörelaterade standarder harmonisering uppåt.

Om tvist skulle uppkomma gäller miljöstandarder, liggersåen somo
hela bevisbördan på den klagande det vill säga tvärtemot vadparten

gäller i GATT.som

Rapporter från eventuell tvistlösning miljöåtgärder skao som avser
publiceras 15 dagar efter det sänts till NAFTA-senast att rapporten
kommissionen.

Samtliga förbinder sig stärka efterlevnaden miljölagarparter ochatto av
miljöregleringar.

Handelsbestämmelserna i CITES, Baselkonventionen och Montreal-o
protokollet se sidan 90 ska gälla före bestämmelserna i NAFTA.

Det torde därför stå klart NAFTA-avtalet sådant positivt föratt ärsom
miljöarbetet, eftersom några gällande miljöstandarder inte kommer attnu
sänkas och eftersom tvärtom ska arbeta för successivparterna ochen

skärpning kraven. Det återstår dock hur utfästelsernagemensam av att se
efterlevs. Osäkerheten hur totalt ökad produktion och konsum-settom en
tion kan komma leda till ökade utsläpp och ökadatt exploatering av

och markresurser kvarstårvatten- också.
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Spelregler för ekologiskt hållbar handelen
miljöåtgärderframförs ofta åsiktendiskussioner handel och miljöI attom

handelspolitiska åtgärderför miljöproblem, ochbör användas lösa attatt
handelspolitiska problem. Det underförståddaför lösabör användas att

fritt frånpolitikområde står det andra, ochantagandet varjeär attatt
Åtgärderegna området. meddetåtgärderna därför endast bör beröra

skydda miljön. Detinte användas förinverkan på handeln bör således att
vissahemlighet främst försdåligt bevarad sådanaär att resonemang aven

imiljönhandelspolitiska företrädare och de syftar till inte blanda inatt att
sig inte mil-ön.handelspolitiken, eftersom handeln i påverkaantas

itidigareanledningar beskrivitsEtt sådant bygger,synsätt somav
förlegad världsbild. Dagens verklighet präglas i allt stör-pårapporten, en

internationalisering såvälutsträckning och integreringökad avre av en
produktions-integrerad del dagenspolitik ekonomi. Handeln är en avsom

därför inte handelnkonsumtionsstrukturer. betraktaoch Det går att sepa-
miljöförstöringkoppling till uppkom-den skulle saknarat, scmsom om

Handeli produktion och konsumtion.samband med transporter,mer
smörjoljzn i handel.smörjoljan i ekonomin och utgörutgör transporter

prin-i princip ingen handel och handel iKort utanutan transportersagt:
konsumtion.cip ingen ekonomi produktion och

mzljöproblem,därför för världens omfattandeVad krävs lösaattsom
miljöpoliti-handelspolitiker ochökat samarbete mellan till exempelär ett

förker, miljöhänsyn kan byggas in i de spelregler ställsså att som upp
samarbetet mellan olika politik-internationell handel. Sverige brukarI

ibland för praktiken innebir dettaområden kallas sektoransvar. I att
samtliga politikområden till vidare konsekvensernahänsyn demåste ta av

kommunikationsministemåtgärder inom politikområdet; ärdet egna
jordbruksminis-ansvarig för miljöhänsyn inom transportområdet,att tas

mil-för miljöhånsynen inom jordbruket och så vidare, medtern ansvarar
jöministern spindeln i nätet.som

ochSamma EG:s femte miljöhandlingspragrampräglarsynsätt
21.Agenda in i alltDär konstateras det miljöhänsyn måste byggasatt

beslutsfattande i eftersom flesta potentiellt kansamhället, de beslut
miljön.påverka

För detta ska ske i praktiken, till såväl han-kunna måste hänsynatt tas
delsreglernas direkta miljön miljöpolitiken vilka åtgärderinverkan och
ska det möjligt miljöskydd indi-vidta för handelsreglernasattvara som
rekta inverkan miljön kan medföra jorderosion ipå NAFTA ökad
Mexiko; förverkligandet EG:s inre marknad kan öka vägtransportemaav

50%.med För det ska möjligt hänsyn till handelsreglernasatt att tavara
indirekta påverkan miljökonsekvensanalyser handelsavtal före-måste av

framDetta har till i dag varit sällsynt, främst därför intebehovettas. att
har varit uppenbart. meningsfulla utföras,För analyser ska kumaatt
krävs utveckling identifiera potentiell indirekt miljöpåver-metoder attav
kan handelsavtal. identifieras,I den mån negativa effekter kan detärav
väsentligt åtgärder vidtas för förhindra sådana effekter uppstår.att att att
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Att utarbeta metoder för miljökonsekvensanalyser handelsavtal ärav en
högst angelägen uppgift inför framtiden.

När det gäller handelsreglers direkta inverkan miljönpå och miljö-
politiken, det vill möjlighetensäga vidta åtgärder för miljöskyddatt som
har inverkan på handeln, finns det flera dimensioner problemställning-av

Det alldelesär uppenbart åtgärder vidtas enskilda länderatten. som av
för dessa ska uppfylla sina åtaganden enligt internationellaatt miljökon-
ventioner, inte ska kunna stå i strid med GATT legitimitetsskälanses av
se sidan 84. Med andra ord: GATT-reglema eller tolkningen GATT-av
reglerna ändras,måste detså står helt klart åtgärder vidtas iatt att som
enlighet med internationella miljökonventioner kaninte stå stridianses
med GATT. Detta innebär till exempel diskriminering ska kunna före-att
komma det nödvändigtär för uppnå miljömålet i konventionen. Detattom
bör också betonas nödvändigheten diskriminering inte frågaatt ärav en
för GATT bedöma, detta ligger inom föratt förhandlingar-utan att ramen

miljökonventionen.na av
En kämfrågorna i problematiken kring miljö- och handelspolitik ärav

möjligheten skydda områden ligger utanför enskildaatt terri-staterssom
torium, givet det finnsinte någon internationell miljökonvention.att Ska
enskilda ha införarätt åtgärder inverkarstater föratt på handeln attsom
skydda miljön i andra länder Ska enskilda ha införarätt åtgär-stater att
der inverkar handelnpå för skydda miljövärden kan hänförasattsom som
till så kallade global där miljöförstöringen berorCommons, men av pro-
duktionsprocesser i andra länder det egnaän

En de viktigaste uppgifterna i arbetet med miljö- och handelsfrågorav
framöver torde identifiera under vilka omständigheteratt det skavara

legitimt vidta handelshindrande åtgärder till följdatt miljöförstö-vara av
ring uppstår produktionsprocessema. Det miljösynvin-ärsom genom ur
kel oacceptabelt det ska legitimt vidta åtgärderatt produkteratt motvara

tillverkats fångar, samtidigt inte tillåtet han-som av att stoppamen vara
deln med produkter tillverkningsmetoder hotar jordens skyddvars mot
ultraviolett strålning. I första hand bör skapas för sådana åtgär-utrymme
der inom för internationella överenskommelser, det kan interamen men
uteslutas det i särskilda fall, där miljöförstöringenatt går mycket fort och

särskiltär allvarlig, också måste skapas för länder påett utrymme att
enskilt initiativ handeln med från sådanastoppa produktionsproces-varor
ser.

Det är dock viktigt identifiera verkliga behov allaatt han-typerav av
delsåtgärder, det vill i vilkasäga fall det nödvändigtär vidta åtgärderatt

handeln för effekterna miljöåtgärdermot i vissa länderatt ska redu-av
till följd andra länder underlåter skyddaatt miljön. Detceras ärattav

samtidigt fullständigt centralt så fasta regler möjligtatt sättssom upp
inom för olika handelsregelverk. För små ekonomier denramen som
svenska, fastaär spelregler särskilt betydelse, eftersom vistorav annarsriskerar hamna i atmosfäratt präglas den starkes rätt. Det ären som av
också viktigt fastamed och fungerande handelsregler för förebyggaatt
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uppkomsten konflikter vedergällningsaktioner, förlängningenoch iav som
kan förgrogrund allvarligare konflikter bara handelskrig.änvara

Overall, would be reasonable that the GATT into argue more
need of from reasonedpoorly demands for reform basedprotection on
environmental than the from the rules ofenvironmentarguments,
the international trading system.

Patrick International Trade and the Environment,Low, W3rld.Bank
DiscussionPapers red.Patrick sid.159, 1992, Low, 12.

För undvika enskilda vidtarländer åtgärder på hand till följdatt att egen
bristen möjligheterpå i det internationella samarbetet rrå detav vara

handelspolitiskt eller miljöpolitiskt, det därför utomordentligtär storav
betydelse för såväl handelspolitiken miljöpolitiken väl definie-att ettsom

tillräckligtoch för miljöåtgärder inomskapas de centralarat utrymme
handelsregelverken. Detta måste det möjligt för ländergöra vidtaatt
åtgärder nödvändiga förär uppnå långsiktigt hållbar ekologiskattsom en
utveckling. Om inte detta sker, är det sannolikt dessvärre endast en- -tidsfråga innan miljöförstöringen långtgått så miljöfrågor kan kommaatt

säkerhetspolitisk dimension, vilket i praktiken innebär artikelatt attges en
21 i GATT skulle kunna för miljöskyddsåtgärder.åberopas Det ligger

idock hela mänsklighetens intresse lösa problematiken innanatt
utvecklingen gått så långt. Det innebär för världensett stort ansvar
regeringar förhandlarna framtida handelsavtal axla densamt att utma-av
ning detta scenario utgör.som

Faktaruta Regnskogar internationelloch handel

hälftenNästan världens regnskogar har försvunnit. l980taletUnder ökadeav
avskogningen med 50%, årligen skövlas i tropikerna 17 miljoner hektar skog
vilket 40% Sveriges Awerkningstakten ökar snabbast imotsvarar yta.av
Centralafrika, Karibien och Sydostasien. Avskogningen bidraberäknas till 30%

koldioxidökningen i atmosfären och 20% den totala växthuseffekten.av av

Flera faktorer samverkar i de förstör skogarna. Nästan alltidprocesser som
förvandlas skogen slutligen till jordbruksmark. Det kan plantagerstoravara av
till exempel oljepalmer eller gummitråd, oftare det fattiga småbönderärmen

börjar odla. sigDe söker till regnskogen för de olika skål trängtsattsom av
undan från bördigare marker. Men jordbruket inte först, iär in skogenvägen
har i de flesta fall timmerawerkning.öppnats Avverkning iregnskogengenom
behöver inte innebära förstörelse, den måste ske uthålligtpå sätt.ettmen
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iAvskogning tropikernn
varjeoch årlig avverkning i tropiska totalt ñr världsdelSkogsareal skogar, samt

frånexempel enskilda länder och mindre regioner.

Årlig Årlig1980,Skogsareal avskogning, avskogning,
1000ha 1000ha procent

Latinamerika 923 000 8 300 0,9
Brasilien 500 000 2 S00 0,8

Asien 310 800 3 1,2600
Malaysia 113 900 1 00 1,5

000Indonesien 21 270 1,0
Afrika 650 300 XX5 0,8

Västafrika 55 200 2% 2,11
Centralafrika 230 100 5G 0,6l

884Totalt 1 100 16 900 0,9
Kalla: 1992-93,World Resources bearbetning Tabellerna 8.2 19.2. Uppgif-ochav

osäkra och bygger ofta på flera år uppskattningar.är gamlaterna

Även utvecklingsprojekt vägbyggen, kraftverksdammar gruvbrytningochsom
förstör skogen och för Latinamerikasmåbönder. omvandlasöppnar vägen I

skogsarealer till betesmark biñkor, ofta efter övergivitsåt hastora att av
småbönder. 198889 ändrades de i Brasilien direktskatteregler som

avskogning,uppmuntrade misslyckad jordreform fortfarandegör attmen en
jordlösamånga söker sig till Amazonas.

äTropiska ochfuktskogar: ursprungligutbredningregn-
-- avskogningstaktnuvarandeår2000vidnuvarandeutbredning utbredning

Kalla: Bearbetning The Vanishing Jungle, Feologists withmake friendsav econo-
mists, EconomistThe 15 oktober 1988.

Hmmerhandel och regnskog i Sydostasien
Sydostasien den region därär sambanden mellan kommersiella awerkningar
och skogsförstörelse tydligast. Regionenär för 87% den samladestår av

regnskogstrâ. Enbart Malaysia för hälften.nära Denexporten störstaav svarar
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gintfeåáé 2:aeniamtaeiaaçandeblandsaraaaantigen,delen exporteras
byggnationer.

verk-exempeltimmerpriset. påNågraivärden speglasallaLångtifrån skogens
markvárdandeochklimatreglerandevärden skogenssvårmätbaraliga ärmen

träd.från Protes-värden änkommersiellaoch annatfunktioner, genresurser
uppmärksammadSärskiltår.vuxit underskogsskövlingen harterna mot senare

försökMalaysia,skogen iinomadiserande folkensistadeär penanemas,ett av
awerkningama.vägblockadermed stoppaatt

importenBegränsa
tillkonsekvenser lettavskogningensförväxandevästvärlden har denI oron

användning-stoppade 1989Tysklandregnskogsträ.minskad importkrav på av
Burma.5från Myanmarimportentimmer USA hartropiskt och stoppaten av

importenska regleraEGresolution1990Europaparlamentet att avantog omen
ochutarbetandestöd tillförfondsamtidigt skapaochregnskogsträ en

tropiska länderna.i deskogsbrukuthålligtförgenomförande planer ettav
tropiskt timmer.importeraförlicenserkrävasförslaget ska detEnligt att

kopplasexportlandet ochmedförhandlingarårligaska baseras påLicensema
skogsvårdsplanemalgenomförandettill av

Österrike märkning ärobligatorisk1992 laginförde hösten varor somaven om
kvalitetsmärkninginfördesSamtidigttropisktinnehållergjorda eller trä. enav

Singa-skogsbruk.uthålligtfrånprodukter kommerförmed höga krav som
ifrågasatteländertimmerexporterandeMalaysia och andraBrasilien,pore,

Länderna menadeOsterrike.ifrånsin importbegränsa alloch hotadelagarna att
tempererade områ-fråneftersomdiskriminerande, trämärkningskraven äratt

negativtimmertropisktmärkningen kanochmärkas,den inte behöver att enge
formellt.hindras Träexportörematräimporten inteframtoning protes-även om

vadhand kunna avgörasigOsterrike påterade också sommot att egenanser
det1993 avskaffadesaprilförstauthålligt skogsbruk. Denska ettsomanses

ursprungsmärkning. 47obligatoriska kravet på

råderdettill priser,leder lägreminskadGenerellt kan sägas exportatt men
blir.regnskogstrâprisförändringareffekten påmeningar vaddelade avom

tillförhållandeimindre lönsamträpriser skogenlägre görMånga attmenar
omvandlaanledningfårmänniskormarkanvändning större attså attannan
till ökadeledadärför kunnalmportförbud skulletill jordbruksmark.skogsmark

avverkningar. 43

allmänhetde idefinierade, vilketdåligtäganderättemaAndra ärattmenar om
awerkningsföretagawerkning. Omträpriser till snabbareleder högasåär, ett

framti-deldet fåroch intetidsbegränsade tillstånd awerkahar tavetatt avom
möjligheten ñnnsawerka medanskyndar sigvinster från skogen, detda så att

avverkningareftersom nästanpriserna höga ocksåoch Mångaär attmenar
allförutsättning förnödvändig nästanjordbruk dealltid skogen för äröppnar en
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därförföravverkning årMinskad storskogsmarken. exportomvandling avav
betydelse.strategisk

obearbetat timmerExpørtñrbudñr
ochobearbetat timmerhöjt tullarna påsuccessivtIndonesien har export av

officielltMotiveringen1984. år attexportförbudtotalt attinförde genomman
likaavverkainte behöverlandetförädlingsvärdet inomdelbehålla större aven

plywood-ihar resulteratExportförbudetinkomster.för få attsnabbt att samma
timmerexporten.och heltsnabbthar ökat mycketfanértillverkningen ersattoch

industrinochtotalalandetsför 14%i dag exportTrävaruexporten avsvarar
indirekt.miljonerdirekt, 153,7 miljonersysselsätter personer

handelshinderdebetydelsen mångaExportförbudet visar på somavav
för demförsvåraru-lânder och att attVästvarlden i dag har gentemot som

istiger tullsatsematräprodukterförädlingsindustrier. blandFörutveckla annat
exportförbudet kanindonesiskaförädlingsgraden.med Deti taktländermånga

bearbetatexempel har påtill Japantullardepådärför sägas ett somsvarvara
trä.

siktexportförbudet långpåSomligaormliskuterat.Exportförbudet är attmenar
ha påverkats.inte tyckshittillsdeavverkningarnaminska ävenkommer att om

lång tidunderbevara skogenanledningförädlingsindustri harlokal stöneEn att
landtillverksamhetenkan flyttaawerkningsföretag annatettän omett som

stället förvärrarindustrin iinhemskadenslut. Andraskogen atttar menar
ieffektiv vad denmindre ärförådlingen äneftersomavverkningama, är

Exportförbudetundersökningm. ärspill enligtl0%Våstvärlden enmer
frågan.GATT-panel arbetar medochifrågasatt bland EG,annat enav

regnskogsskövlingenhejdamöjligheterAndra aa
iinte handelnhandel detmiljö ochfrågor där möts äri andraLiksom många
ipolitikenoftast den internaGrundorsakenorsakar problemen. ärsig som

inte dendärmedHandelspolitik ärnedvärderingenlandet, naturresursema.av
fådevisa sigvissa fall kanibästa lösningen denäven vara en avom- Vilkabieffekter.rad oönskadepraktiskt möjliga och kan dessutom ge en-- interna politik,regnskogsländemas närmöjligheter finns då påverkaandra att

enligt folkrättensamtidigt respekterasländernas suveränitet måste

enskilda kon-organisationer ochfinns inget hindrarförsta detdetFör somo
icke uthålligaawerkats medfrån sluta köpa regnskogstrâattsumenter som

sig förarkitekter bestämtsvenskaexempel på dettametoder. Ett är attatt
använda regnskogsträ.inte

syfte fram glo-organisation medtagits till bildaInitiativ har att taatt eneno
frånkommermiljömärkning produkteraccepteradbal allmäntoch somav

Stewardshiporganisationen,skogar. Foresttropiska och tempererade Ibåde
myndig-timmerföretag,miljöorganisationerCouncil ska såvälFSC, som

lokalbefolkningarmiljömärkningsorganisationer ochheter, represente-vara
medvilka kompletterasför skogsvård,Tio allmänna principer godrade.
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märk-grund förtillliggakommerkriterier,detaljerade attochlokala mer
mngen. utnyttjandeuthålligtfinns på regn-exempel ett avde fåtillstödMed somo nybildatavverkning. Ettdirekttillalternativenvisa påkanskogen enman lokalbe-medsamarbetarCompany,TradingEcologicalföretag,engelskt

ekologisktochsocialtawerkats på ettimporterar träochfolkningar som
acceptabelt sätt.

regnskogsländernaikrafterpositivatillstödochinformationökadGenomo exempeltillkankrafterpolitik. Dessa varaländernaspåverkakan man vissaellerorganisationerlokalbefolkningars myn-organisationer,enskilda
digheter.

tillbliravskogningen,tillgrundorsakemapåverka annarsviktigaste ärDet att
totalstoppinfördesThailandverkningsfvilla. 1awerkningsförbudexempel inte

avverk-och mångafortsätterawerkningamaolagligadeawerkning,för men
och olag-avverkningarOlagligaBurma.tillflyttat Myanmarningsföretag har

detuppskattasSydostasieniskala. Baramassiviskermedhandel trävarorlig
olagligtilleller gåolagligtavverkasårligenskoghektarhundratusentalsatt

export.5

problemglobaltEtt
mänsklighetenskanartrikedom gemensammaregnskogarnasEftersom somses

växthuseffekten måstetillbidrarregnskogsskövlingeneftersomocharv detBetyderproblem.internationelltbetraktastropikernai ettavskogningen som
regeringlandets gör,awägningardelängre börvi inteockså acceptera somatt

strideruppenbartawerkningarnahandelshinder närexempelvistillgripautan
utvecklinghållbarlångsiktigtmot en

intressen. Denallabeaktarsamarbetsformer partershittaviktigtDet âr att som
människorskövlingstoppad ärför attförutsättningen somviktigastekanske en
Internationellaverkliga värde.får del i derastill skogarnaanslutningi ibor och

forminnehålladärför någonmåstetropiska skogarnadeskyddaföråtgärder att
deochblandförregnskogslândema annattillkompensation genresursemaav i dag ocksåregeringar kräver attU-ländemaskoldioxidabsorberande tjänsterna.

samarbeteinternationelltiinkluderasregnskogarna,bara omskogar, intealla
förskyddhögtmedväsentligtsigvisa ettkan alltsåskogsskydd. Det vara

bevaras.ska kunnaregnskogarnaSverige föriskogarna att

TheTrade Policy:andTropical Forests1992,och P. Braga,Källor: Alberto, C.
och159; Barbier, E.B.Discussion PapersWorld BankBrazil.andof IndonesiaCase

BeijerPolicy Interventions.andDeforestationTropicalTrade,1992,Rauscher,M.
TimberProduction,Timber1991,LC.15; Burgess,Series NoDiscussion Paper
Illegal1992,Callister, DJ.Ambio 2022-8;Deforestation,TropicalandTrade

Goodland,Daly,Network; H.E. ochTRAFFICAsia-Paciñc.Trade:Tropical Timber
underInternationalof CommerceDeregulationofEoological AssessmentR., An

1989N.Ecological Ronomics; Myers,iartikelkommandetillGATT, manus
of theFriendsimplications,climatictheirforests andtropicalDeforestation inrates
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Earth; Nectoux, och Y. Kuroda, 1990 Timber from the South Seas.WWF Inter-
national; The Forest StewardshipCouncil, discussionA 1992; World Resour-paper,

92-93 sid 120; Wright, Martin, Selling timberces without selling Tomomw,out, s87 2 1991.nr
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Kapitel 4

Den spel lanen motnya en
hållbar ingutvec

Den globala integreringen, mänsklighetens ökande resursanvändning och
de miljöproblemenväxande världssamhällets beroende fungerandegör att av
ekosystem och ekologiska tjänster blir allt tydligare. Samhällsekonomi och
handel måste därför utifrån helhetperspektiv tydliggör kopp-ettses som
lingen mellan de ekologiska och ekonomiska systemen.

både RiodeklarationenI miljö och utveckling och femteEG:s miljö-om
handlingsprogram understryks vikten bygga miljöaspekter i alltattav
beslutsfattande, eftersom de flesta beslut potentiellt kan påverka miljön. I
Sverige brukar samarbete mellan olika politikområden kallas för sek-

praktikenI innebär detta samtligatoransvar. politikområden måsteatt ta
hänsyn till de vidare konsekvenserna åtgärder inom det området.av egna
Detta gäller handelspolitiken.även

Handel självklar del dagens ekonomi,är och central drivkraft ien av en
den globala integrationen. går därför inteDet betrakta handelnatt separat.

With such looming problems global deforestation,Warming,as or
biodiversity loss, least the clearly defined Trade, theissuesat are on
other hand, all those problems.cuts across . .French, Hilary Costly Tradeoffs, ReconcilingTrade and the Environ-

World Watch Paper sid.113,ment,

I denna integrerad ekologisk ekonomiskrapport presenteras på frå-en syn
geställningar överlappar varandra i handels- och nuljöpolitiken. Analy-som

består huvuddelar: målet, medlen och genomforbarheten.tresen av
Målet ekologiskt hållbar ekonomiskär utveckling. Människanen är

beroende underhåll och ekologiska tjänster förnaturens sin överlevnadav
och för ekonomiema ska fungera. nödvändigtEtt menatt tillräckligt
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skatjänsterochkonsumtionproduktion ochförvillkor ansesatt varorav
ekosystemen åter-hosförmåganförsämrarden inte atthållbar är attsom

ekologiskadeinnebär sätterstörningar. systemensig eñer Dettahämta att
verksamhet.mänskligförramarna

rådaalltid kommer grän-osäkerhetTill följd den attstora om varsomav
åtgärdermiljöskyddandemåsteunderhållsförrnåga går,för naturensserna

bevisad; detfullständigtnödvändighet inte ärderasvidtaskunna äräven om
eller ekosystemländerEnskildapatient.redan dödmedicineraför sent att en

alltbör därför imiljöproblemvarandra. Lokalaisolerade ifrånintekan ses
globala.gränsöverskridande ochoch hanterasgrad betraktashögre som

-i stället föroch inseoch i tid attframsyntUtmaningen ligger i att sevara
faktum.maktlös införstå

medelanvändasanalysekonomiskkanekologiskaGivet de somramarna
lederhandelnregler föroch utformasamhällets aktörerpåverkaför att som

praktikenIsamhällets alla knappanyttjandeeffektivttill ett resurser.av
i riktningverkarstyrmedelolika attinnebär detta mottyper somav

verkligaska bära sinaprodukterproduktionsprocesser ochmiljöförstörande
kostnader.

ekonomiska analysenekologiska ochintegreradeResultatet den angerav
spel-utveckling; de formarhållbarför ekologisktförutsättningarna en nyen

pekar på, beroranalysende styrmedelgenomföraplan. Möjligheten att som
framför allt GATT:ssammanhang-i dettainstitutionellapå hur de ramarna

deframtiden.utvecklas Omoch hur dessautformadeoch EG:s regler iär- i högberorden spelplanenmed deförändras i enlighet anger,som nyaramar
oberoendeöverordnad ochmänniskanbildengrad på avsomom av

svårför-förändring underlättassådanekosystemen kan förändras. En om
synligaozonskiktet,exempel uttunningenståeliga till görsavprocesser, som

i vardagensproblemenmed de övergripandemänniskor konfronterasså att
beslutssituationer.

anklaga vissafruktlöstförändringsprocess detdenna nödvändigaI är att
framåtskri-ekonomisktallthitta syndabockar eller försökaaktörer, stoppa

för-sådant beteendenådda.dande med hänvisning till Ettatt gränserna är
ii ställetläsningar.och skapar ytterligare Detdröjer endast ärprocessen

ekosystemensamhällets beteendemöjligheterna förändra gentemotatt som
detförsöka tåget,ligger. meningslöstnyckeln till lösningen Det är att stoppa

ekonomidär ekologi ochgällfri stället föra det på spårett nyttatt sam-
ver ar.

Spelregler för hållbar utvecklingen

aktörermarknadensSignalera den knappheten tillnya
ledainternationell handelteori liberaliseringEnligt ekonomisk kan moten av

miljövärdenförutsättning för dettalångsiktigt hållbar utveckling. En är atten
ochprodukterför miljöförstöring bärs deinkluderas och kostnaderatt av

det vill denproduktionsprocesser givit upphov till dem, säga att nyasom
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knappheten signaleras till samhällets aktörer. I praktiken befinner oss
dock ifrånlångt sådan situation, har få länder påbörjattvärtomen ens en
intemalisering miljökostnadema, Tillståndet i miljön fortsätter försäm-attav

i snabb takt. Det tyder på miljökostnadema ökarmesta attras änsnarare
minskar. dännedDet går inte enkelt på frågan liberali-att ettge svar om en
sering internationell handel bra eller dålig miljösynvinkel.ärav ur

Två Riodeklarationens principer 12 och 16 handlar uttryckligenav om
handel miljö.och De bör främja internationelltsäger eko-att stater öppetett
nomiskt kan bidra till ekonomisk tillväxt och hållbarsystem utveckling.som
Ett internationellt ekonomisktöppet och ekonomisk tillväxt ledersystem
emellertid till hållbarinte i sig utveckling. Det intema-är när ett öppeten
tionellt ekonomiskt utformat i samspel med sinär resursbas, ochsystem när
den ekonomiska tillväxten baseras på sådant samspel, miljöförstö-ett som
ringen kan undvikas och ekosystemen hanteras konstruktivt ochett
uthålligt sätt.

Riodeklarationen slår vidare fast intemalisering miljökostnader ochatt av
användandet ekonomiska styrmedel ska ske på sådant det inteav ett sätt att
medför stömingar i den internationella handeln och investeringarna. själval
verket det ofrånkomligt intemaliseringär miljökostnadema iatt mångaen av
fall skulle leda till betydande förändringar i produktions- och konsumtions-

fårDetta återverkningarmönstren. på handeln så den i dag. Efter-utsom ser
handel sker utifrån marknadens priser förändras denna miljövärdensom om

intemaliseras. Själva syftet med internalisering just använda samhälletsär att
effektivare, få marknader i utsträckning inkluderaattresurser att större sam-

hällets alla intäkter och kostnader.
insikternaFör den spelplanenatt ska kunna i praktikenomsättasom nya

måste hänsyn till liandelsreglemas indirektatas påverkan på miljön.
Metoderna för utföra miljökonsekvensanalyser handelsavtalatt bör därförav
utvecklas, så negativa effekter avtal kan förutsesatt och undvikas.av nya

hävdasDet ofta i debatten kring miljö och handel handelsåtgärder inteatt
effektiva ochär åtgärder i stället bör de faktiskaatt orsakernasättas mot

till miljöförstöringen. teorinl detta riktigt, i praktiken skulleär detmen
innebära miljövinsten från åtgärderatt vidtagits nationellmotsom
produktion och konsumtion skulle reduceras import från länder utangenom
motsvarande miljökrav. skulleDet också innebära alla länder bakbandatt
sig själva vad gäller möjligheterna påverka miljöförstöring i detatt egnalandet där orsakerna ligger utanför de territoriet. Handelshinder kanegna

effektiva medel för uppnå påtryckningar på länder i olikaatt avseenden.vara
Effektiviteten beror dock på hur åtgärderna utformas i det enskilda fallet,

i vilken utsträckning de upplevssamt meningsfulla världens länder,som av
det vill i praktiken hur reglernasäga efterlevs. Handelshinder kan således

väsentlig komponent miljöstrategi, föri effekterna andravara en atten av
miljöpolitiska åtgärder vidtagits ska reduceras.intesom

Utveckla och intensifiera det internationella samarbetet
Det inte effektivt införaär miljökrav i alla länder,att eftersom såvälsamma
naturliga och ekonomiska förutsättningar människors värderingar skiljersom
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regler kanutformar sinaländerallamellan olika länder. Attsig egna
eller omedvetetväljer medvetetländeremellertid leda till problem. Många

jämställas medvilket kanmiljökostnader,intemalisera attundvika attatt
såvälgäller iDettaindirekt subvention.miljöförstörande verksamhet ges en

skäl undvikerhandelspolitiskaSverige andra länder så attsnart avmansom
indirektamed subven-Problemetmiljöavgiit.rniljöreglering ellerinföra en

miljöeffektergränsöverskridandegrad förtioner gäller i särskilt hög pro-av
drabbarbaramiljöeffektema intetill dettaduktion. Anledningen är att

medofrivilligtdessaländer, såmångaexportlandet, sprids ärattut överutan
produktionen.nriljöförstörandesubventionerar denoch

internationelltendast lösasmiljöproblem kanGränsöverskridande genom
miljöproblemen,lösaalla länders intressesamarbete. ligger iDet att men
kostnader ochbådeeftersominte identiska,olika länders intressen nyttanär

fungerande formerNyckeln tillsigskiljer åt.åtgärda miljöproblemenattav
och koor-ländernas intressende olikasamarbete ifrånför därför utgåär att

innebä-medverka. kanDettahar intressedinera dem alla länderså attatt av
utfonnas såSamarbetet måsteinsatser.länder åtar sig olika attstoraattra

internationella berederochnationellaolika nivåer vägeninsatser på -- u-län-till avtalen. Förländerna levervarandra och de olikafor så attatt upp
nödvändigt med olikafallinriljökraven det mångaska kunna höjadema är

transfereringar.fonner av

Handla nu
inteoch tillåterfolkrättsliga principernaifrån deregler utgår helt attGATT:s

detproducerats ellerutifrån hur deimportland diskriminerar attett varor
land. Enligtnriljöpolitiken ipåverkamed handelshinder försöker ett annat

bestämmanationhar varjeden internationella folkrätten översuverän rätt att
källan miljö-politik. tillutforma sin Närsitt territorium och etteget att egen

övertala detendast försökai dag därförproblem finns utomlands kan man
emellertid intemiljön. Folkrättenskyldiga landet sluta förstöra äratt anpas-

beteende kannriljöforstörandetill landsad dagens situation, att ett genom
landlivsförutsätmingarna förpåverka de grundläggande ett annat

ohållbar,alltmerförvärras blir situationentakt med miljöproblemenl att
internationellt samarbete måstevilket grundläggande regler förgör att om-

användningkraven påmiljöförändringama snabbt kommerOm gårprövas.
därförhand GATT-handelshinder ofrånkomligt öka. första måsteIattav

helt klartändras det stårreglerna, eller tolkningen GATT-reglema, så attav
intemiljökonventionermed internationellaåtgärder vidtas i enlighetatt som

inledasförhandlingarkan i strid med Därefter börstå GATT. snarastanses
användningen handelsåtgärderhur de regler möjliggör motavom som

nriljöskydd kan utformas.produkter från länder tillämpar for lågtettsom
produktionsprocesserSärskilt angeläget åtgärder kan vidtas motär att som

medför global miljöförstöring.
internationell samarbeteVikten åtgärder genomförssådanaattav genom

kan rniljöargument missbrukas,knappast överbetonas. Risken är attannars
all-protektionistiska åtgärder iframför allt länder, för motiverastora attav

blir det i utsträck-mänhet. de internationella regelverken kringgåsOm stor
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ning små länder drabbas. Men också länder har intressestora ett attsom av
det inte uppstår oreda på världsmarknaden. Förtroendet mellan ochstaterna
möjligheterna till internationellt samarbete försämras och risken för han-att
delspolitiken till handelskrig ökar. Därför behövs internationellt väl-urartar
definierade spelregler för världshandeln inkluderar världshandelnssom
beroende de livsupprätthållande ekosystemen. ligger med andraDet 0rdav

både handels- och miüäpolitikensi utforma handels-intresse att snarast ett
regelverk påskyndar hållbar utveckling.motsom processen en

Slutsatser och rekommendationer

samhälle försummarEtt miljön skjuter de ekologiska gränsernasom
och minskar spelrurnmet för samhällsekonomisknärmare utveckling.

takt med fortsattI befolkningsölming och expanderande världseko-en
nomi blir kapital alltmer begränsande faktor dennaturens en nya-knappheten. Lokal miljöförstöring blir i allt högre grad gränsöverskri-
dande.

Det nödvändigt införa institutionellaär för den ekonomiskaatt ramar
utvecklingen vilka beaktar den genuina osäkerheten de globalaom
ekologiska systemens gränser.

Den förorsakar miljöskador bör i möjliga utsträckning bärastörstasom
kostnaden därav. I fall den miljöförstörande verksamhetenannat är att
betrakta subventionerad samhället.som av

Handel förstärker den ekonomiska utvecklingen, sig den hållbarärvare
eller inte.

Handel inte den primära orsaken tillär miljöproblemen. första handI
bör källan till problemen åtgärdas.

Handelshinder för åtgärda miljöeffekter produktionatt i ett annatav
land kan motiverade för möjliggöra effektiv inhemsk miljö-attvara en
politik. Sådana åtgärder bör dock baseras på multilaterala överenskom-
melser, medan unilaterala åtgärder bör undvikas.

Enskilda länder ska ha införa produktregler ochrätt standarderatt som
reglerar lokala miljöeffekter konsumtion. När reglerna harmoniserasav
för underlätta fritt flöde inomatt ñihandelsområdeett skaettav varor
enskilda länder inte tvingas sänka sina miljökrav.

Harmonisering miljökrav i alla länder ineffektivt, minimikravärav men
kan berättigade.vara
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internationelltGränsöverskridande miljöproblem lösas10. måste genom
och nationella insatser isamarbete och koordinering internationellaav

länder. miljökraven inte behöverolika innebär blandDetta attannat
ekonomiskidentiska i alla länder och vissa länderatt gesvara

ersättning internationella avtalen.för uppfylla deatt

åtgärder med inverkan11. GATT-reglema vidareutvecklas så påmåste att
medinternationell handel vidtas enskilda länder i enlighet inter-som av

nationella miljöavtal kan strida reglerna i GATT.motanses

handelsavtal miljökonsekvensanalyser12. Innan träder i kraft bör genomfö-
och korrigerande allvarligåtgärder vidtas i de fall negativras, som en

inverkan på miljön identifieras. Särskild uppmärksamhet bör irre-ägnas
versibla förändringar.

Intemalisering miljöeffekter investeringar13. ochtyperav ger nya av
förändrar konkurrensförutsättningarna mellan länder. harStaten en
viktig roll spela för påskynda utvecklingen och spridningenatt att av
miljövänlig teknologi.

14. Nationella och internationella åtgärder krävs för öka tillgången påatt
tillförlitlig information hur enskilda företag institutionerochom
påverkar milj

Bristen demokrati,15. på yttrandefrihet och pressfrihet starkt bidra-är en
gande orsak till miljöförstöringen i världensmånga länder. Sverigeav
bör med sin utrikes- och biståndspolitik aktivt stödja demokratiska
processer.

Med lämpliga16. institutionella kan handeln påskynda övergångenramar
till hållbar utveckling. ligger iDetta såväl handelspolitikensen som
miljöpolitikens intresse.
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Bilaga

Utvecklingsbara idéer.

Det ñnns rad idéer åtgärder skulle den internationellaen handelnom som
verka för hållbaratt utveckling. Idéerna måste utvecklas ochen analyseras

innan någon dem kan rekommenderas ochnoga flera dem inte för-av äravenliga med dagens GATT. De kortfattat här förpresenteras kunnaatt använ-
das utgångspunkter i det fortsatta arbetet kring handelsom och miljö.

Handelsliberalisering kopplad till miljövillkor
Idén koppla ihop miljöavtalatt med handelsavtal kallasom författareav enM.D. Young för EATLA Ecologically-Accelerated Trade Liberalisation-Agreements ungefär Frihandelsavtal på grundval vissa miljöregler.avSådana avtal ska baseras på regler hur tillverkas. Avtalen skaom varor varamultilatera, behöver inte omfatta alla GATT:s medlemmar.men

Avtalen ska tullfrihet för tillverkats i enlighet medge avtalet.varor som
Tullfriheten ska också gälla förädlade innehåller viss andelvaror som enEATLA-förenliga 25 föreslås. Detta villkorprocent särskiltvaror, attrak-är
tivt för u-länder, i dag ofta betalar högre tullar förädladsom mer enexportprodukt Ett land ska baraär. ställa krav på produktionsprocessen

det samtidigt erbjuder tullfrihet förom producerats på det önsk-varor som
värda Varor frånsättet. åtminstone tillverkare viss ien ett annatav en varaland ska tullñihet.ges

fördelEn med förslaget densägs påverkan på handelnattvara somIniljöavtal redan i dag skulle tydliggöras. En fördel kanger annan attvarahandel med framställtsman gynnar på hållbartvaror som sätt änsnarareinför handelshinder.

Miljöavtal med handelsrestriktioner
Att koppla ihop internationella rniljöavtal med handelssanlctioner kan kallas
TREA, Trade Related Environmental Agreements ungefär Miljöavtal med
handelsimplikationer och Young. Tankenpresenteras möjlighetenär attav

för handelshinderatt utsättas ska fungera påtryckningsmedel och förmåsomländer ansluta sig tillatt miljösamarbete. Ett exempel pâ sådant avtalett somredan införts Montreal-protokollet,är där icke-medlemmar diskrimineras
vad gäller handel med innehåller ozonnedbrytandevaror som ämnen.
Problemet med ökad användning sådana avtal blanden år deav annat attkan leda till ineffektivitet och kanatt utnyttjassystemet till vanlig
protektionism. På grund riskerna det viktigtär med tydliga reglerav for hur
sådana avtal ska utformas.

Avtalen ska enligt författaren:
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offentligatydliga och så avtalen kan ifrågasättastransparenta attvarao
diskuterasoch öppet,

utesluta korsvis uppfyllande villkoren, så inte andra branscher skaattavo
kunna drabbas handelsrestriktioner,av

för medlemskap för alla länder,öppnavarac
begränsas till fåtal viktigasynnerligen frågor global betydelse.ett av-

särskiltDetta viktigt för minska risken för missbruk och diskrimi-är att
nering u-länder.mot

Några idéerna till hur reglerna utformadeska kommer från GATT.av var

Miljötullar
finns flera förslag tillDet miljötullar på har miljöeffekterstoravaror som

vid produktionen. Miljötullar skulle motverka andra länder implicit sub-att
ventionerar sin produktion Steininger, Costanza. Tullama syftar till att
skydda miljön och inte inhemsk industri, vilket skiljer den från konventio-
nella tullar, det finns risk de missbrukas med protektionis-även attom en
tiska syften. viktig fråga hur storlekenEn på handelshindren ska bestäm-är

Steininger kallar sådan handelssanktioner förtypmas. en av
counterbalancing measures och diskuterar möjligheter tilltvå beräknings-
grunder:

a Bedömning den faktiska skillnaden miljöbelastning produktioneniav av
med hjälp livscykelanalys. Metoden bör endast användas vid primärav
varuproduktion där inte har så komplicerade produltionskedjor,man men
kan också användas informellt vid miljömärkning. Nackdelar med metoden

det svårt och värdera kostnaderna, vilket kommer ledaär att är att mäta att
till långa och utdragna förhandlingar. Det finns heller inget jämförasätt att
skadan utsläpp i olika länder, förutom för genuint globalagörsav som
problem uttunningen ozonskiktet och klimatförändringar. fördelEnsom av
med metoden sprider användningen fysisk bokföring, vilketär att man av
hjälper företagen effektivisera produktionen och dessutom oftaatt är
företagsekonomiskt mycket lönsamt.

b Bedömning hur mycket producentema lägger miljö-påav resurser ner
åtgärder. Utgångspunkten nationerna själva bestämmer vilka miljö-är att
ambitioner de har och sina på uppfylla dessa.satsar artegna resurser--Därefter ska de kunna skydda sig konkurrens från ländermot satsarsom
mindre. Skillnaderna i reningskostnader mellan länder föreslås vara
maximalt 25 innan handelshinder införs. Den svårighetenprocent största är

identifiera reningskostnader och skilja dem frånatt andra investeringar,
fastställa dem för enskilda produkter.samt

c Global minimistandard safe minimumstandards Inom förramen- -kanFN minsta acceptabel nivå, till exempel minimikrav vadman enas om en
gäller vissa giftiga i produkter. vilkorDessa skullerester ämnen kunnaav
utökas till omfatta mänskliga miljörättigheter. inteatt Att uppfylla dessa
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minimikrav skulle kunna medföra riskerar föratt någonatt utsättasman typ
milj ötullar.av

Ekologiska returtullar
Syftet med ekologiska returtullar motverka implicitaär subventioneratt
miljödumping straffa exportlandet.utan att I stället försöker främjamanhållbar produktion och handel återföra tullinlcomstemaen tillattgenom
exportlandet i form till exempel projektstöd eller negativ tull på andra,av
hållbart producerade, från landet. Här finns parallell till debattvaror en ensocialklausul forts inom bland GATTom se sidan 81. Flerasom annat
länder förespråkade då tullar skulle få läggasatt på kom från län-varor somder med dåliga arbetsförhållanden. Tullama skulle samtidigt på sikt göras
onödiga biståndet och utvecklingenatt leda tillgenom arbetsför-antogs att
hållandena gradvis förbättrades i u-ländema. Rettutullar innebär indirekt

kopplar ihopatt handel och bistånd, eftersom det faktumman frivil-att manligt skickar tillbaka statsinkomster till land kan tolkasett annat typsom enbistånd. Detta kan fördel, eftersomav handelspolitik ochses som en
biståndspolitik, båda i hög grad påverkar relationerna till tredjesom världen,
ofta hanteras separat.

finnsDet flera förslag till olika returtullar, blandtyper Recom-annatav
pensing Duties och Mutual Tariffs, och resolution import tropiskten om avtimmer innehåller sådana inslag har antagitssom Europaparlamentet seavfaktaruta 8. Liksom för andra miljötullar dettyper svårt hittaär attav enför hur storleken på tullarna ska fastställas.norm En svårighet medarman

det riskerarsystemet är att fortsattatt produktionuppmuntra de miljöför-avstörande eftersom möjligheterstörre tillvarorna, export ökade bidragger
tillbaka till Detta skulleexportören. eventuellt kunna motverkas med att engradvis aweckling tidigt DeBellevue, Rurmalls och Cosbeyannonseras

flera.med

Konsumtionsskatt
När intemalisering miljökostnader diskuteras oftast olikaav typeravser manregler för och avgifter på produktionen.av Ett och kompletterandeannat sätt

i ställetär angripaatt problemet vid konsumtionen. En konsumtionsskatt
skulle kunna införas utifrån miljöpåverkan vid tillverkningen ioavsett-vilket land den sker. Med hjälp inputoutput-analys kan till exempelav
mängden koldioxid olika produkter upphov till vid produktion,som ger

konsumtiontransport, och avfallshantering beräknas. Konsumtionsskatten
skainte förväxlas med vilken baseras på produkternas försäljnings-moms,
pris.

En konsumtionsskatt skulle tydliga signaler till konsumenternage omvilken konsumtiontyp bör begränsas. Däremot skulleav den intesom gesignaler till producenten vilken teknik börtyp väljas till vissom av som eni de fall olika produktionstekniker olikavara, miljöpåverkan.stor Inomger
land skulle skattenett däremot kunna differentieras med avseende vilkenpå

produktionsteknik Mäler, K-G,använts personlig kommunikation.som
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Sektorvisa handelsavtal
generellt avtal, gällerprincip regler för alla branscher.I GATTär ett samma

förslag i stället bör efter sektorvisa handelsavtalEtt strävaär att man som
bättre kan hänsyn till enskilda branschers särskilda förutsättningar, mark-ta
nadsstruktur miljön Iiarris.och påverkan på

institutionella förändringar
Flera de förslag kräver förändringar i GATT.presenteratsav som ovan
Troligtvis miljöüågoma behandlas uttryckligenkommer i förhand-att nästa
lingsrunda inom möjligt detta leder till förändringar iGATT. Det är att
själva avtalet, till exempel i undantagsparagrafen vilket redan har20, före-
slagits flera håll. det finns också andra idéer hurpâ Men de intemationel-om

institutionerna skulle kunna utvecklas för bättre bidra till globaltatt en
hållbar utveckling.

det viktigt skapa regelbundnaMånga mötesplatser däräratt attmenar
miljö- och handelsfrågor diskuteras hög nivå.på Några idéer låta FN:sär att
säkerhetsråd särskilt för uthållig utveckling, och hålla infor-ta attansvar
mella i frågan Runnalls och Cosbey. finnsDet också förslagtoppmöten om

skapa specialinstitution från början gjord för hantera kon-äratt atten som
flikter mellan miljö och handel GATE General Agreement Trade andon-
Enviromnent. sådan institutionEn skulle kunna bli forum där handels-,ett
utvecklings- och miljöintressen tvingas sitta vid bord och hittaner samma
lösningar med uthållig utveckling övergripande mål DeBellevuesom-

f1..m

Källor: Costanza, Robert. 1992, Three Things Can AchieveWe Do Sustainableto
Development, Folke,Jansson,A.-M., C., Costanza,R och red.,Hammer, M. Invest-
ing Capital: EconomicNatural The Ecological Approach Sustainability. Underto
tryckning. DavidRunnalls, och Cosbey, 1992, Trade andAaron. SustainableDevelop-

A of the and ResearchIssues New Agenda, International Institute forment, survey a
SustainableDevelopment,Winnipeg,Kanada.

Föjande referenser opublicerade, ingårde i tidskriften Eco-är ännu ett temanummerav
logical Economics nr 194 handlar handel miljö;och DeBellevue, Edward,som om

fl., The North American Free Trade Agreement: Ecological Synthesisfor them. an
United States and Mexico; Steininger, Karl, Reconciling Trade and Environment: To-
wards Comparative Advantagefor Policy Goals;Long-Term Ecologic-Young, M. D.,a
ally-Accelerated Trade Liberalisation: of DisciplinesA Set for Trade and Environment
Agreements.

till följande artikelManus granskasför närvarande Ecological Economics:av
Harris, Jonathan, Free Trade and Environmental Sustainablity: An Ecological Econo-
micsPerspective.Muntlig källa:
Mäler, Karl-Göran, professor chef föroch Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi.
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Bilaga 2.

Internationella miljöavtal
med handelsbestämmelser

Datering syftar på tidpunkten för undertecknandet.

Convention Relative the Preservationto of Fauna and Flora in their
Natural State, 1933
Syftet med avtalet bevara detär naturligaatt och djurlivet, särskiltväxt- i
Afrika, och nationalparker ochreservatgenom reglera jakt ochattgenomfångst olika Avtalet medför förbudarter. import ochav mot export tro-avféer, såvida det inte finns särskilda exporttillstånd.

Konventionen fågelskydd, 1950 International Convention for theom
Protection of Birds
Syñet skydda populationerär fåglar,att särskilt flyttfåglar, från utrotning.av
Tio västeuropeiska har signerat avtalet.stater Det medför förbud motimport, erbjudandeexport, tilltransport, försäljning eller försäljning avlevande eller döda fåglar, eller fågelungarägg fångats under förbjudensomårstid.

Internationella växtskyddskonventionen, 1951 International Plant Pro-
Agreementtection

Målet med konventionen upprätthålla ochär utökaatt det internationella
samarbetet med kontrollera och bekämpaatt spridningen växtsjukdomaravoch skadeinsekter. Parterna förbinder sig reglera import ochatt export avmycketväxter strikt.

Europeiska konventionen skydd djur under internationellaom av
transporter, 1968 European Convention for the Protection of Animals
during International Transport
Parterna förbinder sig uppfylla konventionensatt regler på vilket sättomdjur ska transporteras.

Washingtonkonventionen för reglering handel med vissa utrotnings-avhotade vilda djur och växter CITES, 1973 Convention InternationalonTrade Endangered.in Species of Wild Fauna and Flora
För skydda utrotningshotadeatt djur exploatering internationellmot genomhandel regleras handeln för vissa Beträffande delarter. råder iarternaen avprincip förbud handel, medan handelmot med andra kräver olikaarter typerlicenser. Hotade listade i klasser.av arter är I appendixtre finns1 direkt
hotade i appendix 2 finnsarter, riskerar hotasarter handeln inteattsom omregleras kraftigt. Arter medlemsland skyddarett med intern lagstift-som en
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samarbete handels-ning behöver internationellt rchförstärkassom genom
tradition där djurhan-kontroll listas i appendix Avtalet bygger på lången

exporttillstånd, tillför dessutom i vissa falldel regleras krav på mengenom
appendix och viket minskarkrav importtillstånd listade i l 2,på arter

avtalet kringgå handels-for länder inte skrivit undermöjligheterna attsom
förhuden.

1987ozonsliktet,Montrealprotokollet bryterämnen nerom som
Montreal That Deplete theProtocol Substances Ozone Layeron

rörandetill WienkonventionenMontrealprotokollet tillämpningsavtalär ett
undertecknande harozonskiktet 1985. Deämnen parternauttunnarsom

sig freonproduktionen till Vidförbundit bland halvera år 1999.att annat om-
ytterli-förhandlingar i och Köpenhamn skärptes lcavenLondon 1990 1992

och helt drogs i avtalet. Enligt denämnesgrupper över-senastegare nya
enskommelsen helt upphöra tillska freonproduktionen år 1996.

Avtalen träder i efter tillräckligt länder rati-kraft månader antaltre att ett
i praktiken cirka sedan avtal skrivits under.ñcerat dem, det två år Itar ett

hade länder anslutit sig till avtal, till dem stod1993 lll 87 års sommars
gickhör bland andra Sydkorea, Colombia och Vietnam. Brasilienutanför

andra Chile och Argentina anslötmed i samarbetet 1990, liksom bland 1992
länder, däribland Indonesien och Israel. Londorändringamasig Indien,21

hade irdustriländerfrån 1990 i 1993 ratifrcerats länder,51 mestavmars
också bland andra Chile, Kina, Indien och Mexiko. land hadeIngetmen
ratiñcerat Köpenharnnsändringama från november 1992.ännu

undertecknande förbinder visstDe sig från datum intestaterna att ett
eller importera berörda substanser till inte mdertecknatexportera stater som

protokollet och inte innehåller sub-heller importera produkter sådanasom
från dessastanser stater.

Baselkonventionen kontroll gränsöverskridande ochtransporterom av
slutligt omhändertagande farligt avfall, 1989 Basel Ccnventionav on
the Control of Transboundary of Hazardous and theirMovements Wastes
Disposal
Varje har förbjuda import farligt avfall. ska endast till-Exporträttpart att av
låtas det importerande landets regering skriftligt tillstånd. detOmnär gett
finns anledning avfallet inte kommer omhändertas miljö-att tro att att ett
mässigt acceptabelt environmentally sound manner sk: intesätt export
tillåtas. Handel med länder inte skrivit under avtalet inte tillåtet.ärsom

Avtal Sverige intedär är part:en
Convention ProtectionNature and Wildlife Preservztion theono
Western Hemisphere, 1940
Plant Protection for the South AsiaAgreement and Pacific Region,Easto
1956
Convention Conservation of North Pacific Seals, 1957Furon-

ConcemingAgreement the Cooperation the Quarantine of Plants ando
their Protection against and Diseases,Pests 1959
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Phytosanitary Convention for Africa, 1967o
Añ-ican Convention the Conservation of Nature and Natural Resour-ono

1968ces,
Benelux Convention the Hunting and Protection of Birds, 1970on
Agreement the Conservation of Polar Bears, 1973on
Convention for the Conservation and Management of the Vicuña, 1980
ASEAN Agreement the Conservation of Nature and Natural Resour-on

1985ces,

Källor: International Trade 1990-1991, appendix till1 kapitlet Trade and
the Environment, GATT 1992; Frihandeln hot miljöpolitikenett ellermot -tvärtom Ds 1992:12; Status of Ratiñcationaccessionacceptance/approval
of The Vienna Convention for. II. The Montreal Protocol III.on. ., . . .,The Amendment the Montreol Protocolto UNEP 1993.on . . .,
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Bilaga 3.

Utdrag Riodeklarationenur

2Princip
har, i folk-Staterna överensstämmelse med Nationemas stadga ochFörenta

principer, den utnyttja sina inaturtillgångarrättens suveräna rätten att egna
enlighet med sin miljö- och utvecklingspolitik och för tillseansvaret attegen

verksamheter inom deras jurisdiktion inteeller kontroll förorsakaratt egen
skada andra länderspå miljö eller på områden utanför nationell jirisdiktion.

Princip 11
Stater ska effektiva miljölagar. Miljönorrner, mål prioriteringaroch skaanta
spegla de miljö- och utvecklingssamrnanhang där de ska tilllärmas. Normer

tillämpas i vissa länder kan olämpliga särskilti andra, i utveck-som vara
lingsländer och leda till oförsvarliga sociala och ekonomiska kostnader.

Princip 12
börStater samarbeta för främja internationellt ekonomisktatt ett öppet

kan bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar allautvezkling isystem som
länder för bättre kurma hanterapå så problemen med rniljöförstö-sättatt
ringen. Handelspolitiska åtgärder vidtas till skydd för mijön får intesom
medföra godtycklig eller otillbörlig diskriminering eller dold begränsningen

den internationella handeln. Ensidiga åtgärder för komma till medatt rättaav
miljöhot utanför det imponerande landets jurisdiktionsområde här undvikas.
Miljöåtgärder syftar till bemästra gränsöverskridande globalaellerattsom
miljöproblem bör, så långt möjligt, grundas internationellapå överenskom-
melser.

Princip 13
Stater ska utveckla sin nationella lagstiftning vad och ersättningavser ansvar
till offer för föroreningar och andra miljöskador. skaStater också samarbeta
snabbt och beslutsamt för utveckla och utvidga folkrätten; regleratt om

och ersättning för miljöskador orsakats verksamheter inomansvar som av
deras jurisdiktionsområde eller områden under deras kontroll tilleget att
gälla för sådana skador områden utanförpå derasäven ansvar.

Princip 16
Nationella myndigheter bör efter främja intemaliseriig miljö-sträva att av
kostnader och användandet ekonomiska stynnedel, med beaktande attav av
förorenaren, i princip, ska bära kostnaderna för föroreningarna. skaHänsyn
härvidlag också till det allmännas intressen och tillämpningen ska ske påtas
sådant det inte medför störningar i den internationella Jandeln ochsätt att
investeringarna.
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Bilaga

Utdrag GATTur

Ur Artikel Nationell behandling ifråga beskattning och regle-internom
ringar

De avtalsslutande erkänner interna skatter ochparterna andra internaatt
avgifter lagar, förordningar och bestämmelsersamt intern försälj-rörsom
ning, salubjudande, köp, distribution eller användningtransport, av varor,

interna kvantitativaävensom regleringar kräver blandning, bearbetningsom
eller användning i bestämda kvantiteter eller proportioner icke börav varor
tillämpas importeradepå eller inhemska på sådant skydd bere-sätt attvaror
des inhemsk produktion.

Varor från avtalsslutande område, införts tillpartsen som en annan
avtalsslutande område, skall med avseendeparts på alla lagar, förordningar
och bestämmelser deras interna försäljning, salubjudande,rör köp,som

distribution ellertransport, användning medges behandling, icke ärsom
mindre den medgesän slags inhemsktgynnsam som samma varor av

Bestämmelserna i detta skall icke hindra tillämpningurspnmg. moment avdifferentierade interna transportavgiñer, vilka grundas uteslutande på trans-
portmedlens ekonomiska användning och icke på nationalitet. Ejvarans
kursivering i originalet.

Ur Artikel 11. Allmänt avskaffande kvantitativa restriktionerav

Förbud eller restriktioner slag tullar, skatter eller andra avgif-annat änav
skall icke, sigter kontingenter, import- eller exportlicenser ellervare genom

andra åtgärder, införas eller bibehållas någon avtalsslutande i frågapartav
import någon härrör från någon avtalsslutandeom av vara som partsannan

områ

Bestämmelserna i i denna1 artikel skall icke tillämpasmoment följan-
de åtgärder:

a exportförbud eller exportrestriktioner tillämpas tillfälligt för attsom
förebygga eller avhjälpa kritisk brist livsmedel eller andra för den expor-
terande avtalsslutande nödvändigaparten varor;

b import- och exportförbud eller import- och exportrestriktioner ärsomnödvändiga för tillämpning eller föreskrifter angående klassifice-av normer
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internationellai densaluhållandekvalitetskontroll ellerring, av varor
handeln.

undantagArtikel Allmänna20.

pååtgärder icke tillämpassådanaMed iakttagande kravet sättettatt somav
diskrimineringoberättigadellergodtyckligmedel förskulle innebära ett

förtäckt inskränkningellerförhållanden rådermellan länder där avensamma
avtal tolkas såsombestämmelse i dettahandel, skall ingen ut-internationell

åtgärder:eller genomföraavtalsslutandehinder förgörande antapart att
moralen;allmärmaför skydda dennödvändigaa att

ellerlivellermänniskors, djursskyddanödvändiga för växtersb att
hälsa;

eller silver;guldimport ellerc avseende export av
eller föreskrifterlagaråtlydnadensäkerställad nödvändiga för att av

inbegripet sådanai detta avtal,bestämmelsernaoförenliga medicke ärsom
drivesmonopolutövandetullbestärnmelser,tillämpning av somsom avser av

skyddandeoch artikel 17,i artikelenlighet med 4 2i patent,moment av
förhindrandekonstnärlig upphovsrättlitterär ochvarumärken ävensomsamt

förfaranden;bedrägligaav
fångar;framställdae avseende avvaror

ellerkonstnärligt, historisktfär nationalskattertill skyddi vidtagna av
arkeologiskt värde;

åtgärdersådananaturtillgångar,uttömligaavseende bevarag att om
produktioninhemsk eller kon-begränsningarsamband medgenomföres i av

sumtion;
mellanstatligförpliktelser jämlikt varje råvaru-i enlighet medh vidtagna

Avtalsslutandeunderställtsföljer riktlinjer Deöverenskommelse, vilken som
dessa;och icke ogillatsParterna av

inhemska råvarorbegränsningari innebärande ärexporten somavav
kvantiteter sådana försäkerställa erforderliganödvändiga för att varor enav

priset dessa råva-då det inhemska påförädlingsindustri under tider,inhemsk
världsmarknadspriset,understabiliseringsplan hållesled i statligror som en

frånskall medföra ökningsådana begränsningar ickedock exportenatt av
awikaoch icke skall frånsådan inhemsk industrieller skyddet för en

icke-diskriminering i detta avtal;bestämmelserna om
ellervilka allmäneller fördelning påj nödvändiga för förvärv varor,av

medskall förenliga grundsatsenlokal brist råder; dock sådan regleratt vara
skälig andel denberättigade till inter-alla avtalsslutandeatt parter är aven

sådana åtgärder, ofören-nationella sådana ochtillgången på äratt somvaror
deavtal, skall avskaffasliga med övriga bestämmelser i detta så snart

föreligger.givit anledning till dem icke längre Deomständigheter som
denna punkt den 30Avtalsslutande skall behovetParterna överse senastav

juni 1960.
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Artikel 21. Undantag säkerhetssyftei

Ingen bestämmelse i detta avtal skall tolkas såsom innebärande:
a skyldighet för avtalsslutande lämna upplysningar,part att

vilkas yppande den istå strid med sina väsentliga säkerhetsintressen;anser
eller

b hinder för avtalsslutande vidta åtgärder denpart att som anser
nödvändiga för skydda sina väsentliga säkerhetsintressenatt där sådana
åtgärder

i för utvinnande atomenergiämnen eller materialavser av varur
sådana kan framställas;ämnen

handel med ammunition eller krigsmaterielavser samtvapen,
sådan handel med andra och material direkt eller indirekt ägervaror som

i syñe tillgodose militära behov;attrum
iii vidtages i krigstid eller vid andra kritiska lägen i de interna-

tionella förbindelsema; eller
hinderc för vidta åtgärder i överensstämmelsepart att med dess

förpliktelser enligt Förenta Nationemas stadga i syfte upprätthålla inter-att
nationell fred. och säkerhet.
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Bilaga 5.

Utdrag Romfördragetur

Avdelning Miljö7:

Artikel 130 r

Gemenskapens iåtgärder fråga miljön skall ha följande syfen:om
bevara, skydda och förbättra miljön,att-
bidra till skyddet människors hälsa,att av-
säkerställa och rationellt utnyttjandeatt ett varsamt naturrestrsema.av-

Gemenskapens åtgärder i fråga miljön skall grundas på priicipema attom
förebyggande åtgärder bör vidtas, miljöförstöring företrädesvis bör hej-att
das vid källan och den skadar miljön skall betala. Miljöskyddslcra-att som

skall ingå del gemenskapens övriga politik.ven som en av

gemenskapen förberederNär åtgärder beträffande miljön, skall den beakta
tillgängliga vetenskapliga och tekniska data,-
miljömässiga förhållanden i gemenskapens olika regioner,-
de potentiella vinster och kostnader förenade med åägärder vid-är attsom-

eller inte vidtas,tas
den ekonomiska och sociala utvecklingen i gemenskapen helhet ochsom-

den balanserade utvecklingen i dess regioner.

Gemenskapen skall vidta åtgärder rörande miljön i den utsträzkning som
de syften i punkt bättrel kan uppnås på gemenskapsnivå påänsom anges
de enskilda medlemsstaternas nivå. Med förbehåll för vissa atgärder av
gemenskapskaraktär skall medlemsstaterna finansiera och genonföra övriga
åtgärder.

Inom sina respektive kompetensområden skall gemenskaper och med-
lemsstatema samarbeta med tredje land och med vederbörande iitemationel-

organsationer. förF samarbete inom gemenskapen kan bli föremålonnema
för överenskommelser mellan gemenskapen och berörda tredje departer;
skall förhandlas fram och ingås i enlighet med artikel 228.

Föregående stycke skall inte inverka medlemsstaternas beiörighet att
förhandla i internationella och ingå internationella övermskommel-attorgan
ser.
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Artikel 130 s

Rådet skall enhälligt beslut på förslag kommissionen och eftergenom attav
ha hört Euraopaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén
bestämma vilka åtgärder skall vidtas gemenskapen.som av

Rådet skall på de i föregåendesätt stycke definiera de frågorsom anges
vilka beslut skall fattas med kvalificerad majoritet.om

Artikel 1301

De skyddsåtgärder antagits enligt artikel 1305 skall integemensamtsom
hindra någon medlemsstat från bibehålla eller införaatt skyddsåt-strängare
gärder förenliga med detta fördrag.ärsom

Alla artiklarna tilläggtre artikelär 25 enhetsakten, 1987.igenom
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Litteratur handel och miljöom

följerHär sammanställning några viktiga böckeröver elleren rapporter,
kapitel i böcker behandlar kopplingen mellan handel och miljö. allraDesom
flesta skrivna så fackbakgrundär skall kunnaatt tillgodogörautanpersoner
sig dem.

Frihandeln hot miljöpolitikenett ellermot tvärtom Per Molander,av-1992 sidor.65 Utgiven Finansdepartementet, till Expertgruppenrapportav
för studier i offentlig ekonomi, Ds 1992:12.

Att jämka frihandel och miljö Hilary French. Kapitel 9 20samman av
sidor i Tillståndet Världen 1993, utgiveni World Watch Institute.av

Costly Tradeoffs, Reconciling Trade and the Environment Hilary F.av
French, 1993. Skritt 113 i World Watch lnstitutes serie World Watchnr
Papers 60 sidor.

Free Trade Community Herman E. Daly och John B. Cobb, Jr,versus av
1989. Kapitel 11 27 sidor i theFor Common Good, Redirecting the Eco-

Toward Community, the Environment, and Sustainablenomy Future.a
Beacon Press Boston.

International Trade and the Environment, redaktör Patrick Low, 1992
343 sidor. flestaDe de artiklarna18 presenterades först pâ semina-av ett
rium Världsbanken, ocksåarrangerat World Bankgettav ut rapporten,som
Discussion Papers 159.

Timber from the South Seas, An Analysis of Japans Tropical Timber
Trade itsand Environmental Impact François Nectoux och Yoichiav
Kuroda, 1990 125 sidor. Rapport utgiven WWF International.av

The Greening of World Trade Issues, redaktörer Kym Anderson och
Richard Blackhurst, 1992 270 sidor. Haryester Wheatsheaf. tolv kapit-De
len i boken omarbetade versionerär bakgrundsmaterial till kapitletav omhandel och miljö i GATT:s årsbok 1990-91.

Trade and Environment, redaktörer Carl Folke, Paul Ekins och Robert
Costanza, 1994, ca 200 sidor. Skriften kommande specialnummerutgör ett

tidskriften Ecological Economics, Journal of the Internationalav Society for
Ecological Economics.

Trade and Sustainable Development Stephan Schmidheiny och Theav
Business Council for Sustainable Development, 1992 10 sidor. Kapitel i5
Changing Course, GlobalA Business Perspective Development and theon
Environment. The MIT Press Cambridge.
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Trade and Sustainable A Survey of Issues NewDevelopment, the and a
Research Agenda David Runnals och Cosbey, 1992 130 sidor.Aaronav
Rapporten utgiven International Institute for Sustainable Developmentär av
IISD, Winnipeg, Kanada, innehåller utförlig bibliografioch samten en
översikt organisationer arbetar inom området.över som

InternationalTrade Kapitel 35 sidor iand the Environment, 1992.
Trade 1990-91 årsbok utgiven GATT.av,

DavidWorld Markets and Natural Resource Degradation W. Pearceav
och Jeremy Warford, Kapitel 45 sidor i World End,1993. 12 Without
Economics and Sustainable Development, utgiven Världs-Environment av
banken och Oxford University Press.
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Ordförklaringar och förkortningar

Bärkraft. Den maximala befolkning kan underhållas inomnaturensom avvisst omrâde på engelskaett används begreppet capacity.canying Den
ekologiska bärkraften den maximala befolkning kan underhållasanger somvid given teknologi, medan samhällelig bärkraft den befolkningen anger

kan underhållas givet visst samhällssystem. Sid.ett 15.som

Diffusa utsläpp. Geografiskt spridda utsläpp från många källor, där miljö-
påverkan åstadkoms den samlade effekten. Bilavgaser, närings-genom
läckage från jordbruket och freonutsläpp från kylskåp några exempel.är
Bland sidorna 19, 39.annat

Direktinvestering. Investering i utländskt företagett såett stortsom geraktieinnehav företaget kan kontrollerasatt och blir dotterbolag. Sid. 48.ett

Ekologiska tjänster. De livsnödvändiga och funktioner eko-processer somutför, till exempel fotosyntes,systemen matproduktion, cirkulering avnäringsämnen och Sid. 15.vatten.

Externa effekter. Positiva eller negativa effekter hanmar utanförsom enekonomisk transaktion och påverkar tredje inte inblandad ipart ären som
transaktionen. Ett exempel produktionen bilar,är där varken producentenav
eller köparen betalar för luft och påverkas.att vatten Den tredje iparten är
detta sammanhang hela samhället. Bland sidan 26.annat

GATT. General Agreement Tariffs and Trade, Det allmänna tull- ochon
handelsavtalet. Sid. 79.

Harmonisering. En där till exempel miljökraven förändras såprocess att
alla länders regler sig varandranärmar och slutligen blir identiska. Sid. 57.

Icke-tariffära handelshinder. långEn rad åtgärder tullarutan attsom varapåverkar handeln. kanDet till exempel sig importkvotering,röra teknis-omka specialkrav missgynnar utländska producenter, subventioner till in-som
hemska företag eller favoriseiing dessa vid offentlig upphandling. Blandav

sidan 50.annat

Institutionellt ramverk. De kulturella föreställningar och både formella och
infonnella organisationer, institutioner och regelverk med mera somtillsammans utformar spelreglerna for aktörema i samhället. Sid. 77.
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kostnaderförändrareller indirektdirektåtgärderAllaInternalisering. som
effek-orsakar dem. Dedenfaller på externadessaintäkter såoch att som

26.Sid.då.eller eliminerasminskasterna

föränd-förändring;omvändbarickeOáterkallelig,förändring.Irreversibel
utrotadupphäva. Engår artmedinteeffekter attring stora resurserensvars

21.sidanBlandåterskapa.exempel intetill annatgår att

produktionsfsnrtsättningarspecifikalandsfördelar. EttKomparativa som
producera visssig påspecialisera typlandet vinner på attatt avengör att

förde-komparativavärldsmarknaden. Desälja dessa påoch sedanprodukter
tilleller olika tillgångproduktionsfaktorerolika tillgång påbestämslama av

sidan 53.Faktaruta 3teknik.

produk-priser ochiblandanvändsord närMiljödumpning. Detta varors
sänks ellermiljöskyddsreglerotillräckligationskostnader med hjälp av-av

sidan 60.Seska öka.hålls låga försiktligt exportenatt

iii-nordamerikanskadetTrade Agreement,AmericanNorth FreeNAFTA.
97.sidanMexiko. SeochKanadamellan USA,handelsavtalet

upprätthållerlivsmiljösinsamspel medunderhåll. arternaINaturens
ochförnyelsebaraproducerarliv; deförgrundförutsättningama resurser

Sid. 15.ekologiska tjänster.

Organi-Development,Co-operation andEconomicOrganisation forOECD.
iindustrialiserade ländernadei vilkensamarbete,ekonomisktsationen för

9.ingår. Sid.AustralienAsien ochNordamerika,Europa,

grund förligger tillmarknadideala formDenPerfekt konkurrens. somav
förutsätterkonkurrensPerfektmodellerna.ekonomiskagrundläggandede

varjehomogena, 2likvärdigaallabland 1 ärtypannat att sammavaror av
självade intetill marknadenförhållandeliten isäljare så attköpare och är

4 alla aktöreretableringshinder,finns någradet intepåverka priset, 3kan
antagandendessaförändrar delarinformation.fullständig Omhar avman

exempeltillofullständig konkurrens,formeri stället olikauppträder av
Sid. 48.monopolistisk konkurrens.monopol och

produktionenbidrar tillOlikaProduktionsfaktorer. typer resurser somav
jorddelats i arbete,produktionsfaldoremaTraditionellt har uppvaror.av

mera. Imaskiner medkapital byggnader,råvaror ochochnaturresurser
arbetskraft,olika faktorer:ofta femsärskiljerdag naturresurser,man

humankapitalkunskaperarbetskraftenskapital i form samtrealkapital, av
Blandforskning och utveckling.kunskapproduceraförmågan att genomny

sidorna och 47.14annat
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Protektionism. Försök med olika handelshinder skyddaatt typer av
inhemska företag utländsk konkurrens.mot

Punktutsläpp. Koncentrerade utsläpp kommer ifrån begränsatettsom
område, till exempel fabriks utsläpp till luñ och vattendrag. Blanden annat
sidorna 19, 39.

Resiliens. Förmåga återhämta sig eñer oförutsedda störningaratt och
sig till förändringar. Sid. 16.anpassa

Skuggareal. Den behövs för producera de ekologiska ochyta eko-attsom
nomiska och tjänster konsumeras i exempelvis viss stad,varor ettsom en
visst land eller viss verksamhet. Sid. 35.en

UNCTAD. FNzs återkommande konferens handel och utvecklingom
United Nations Conference Trade and Development. Sid. 10.on

UNEP. United Nations Environmental Program, FN:s miljöprogram.
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