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7. Nederlandse samenvatting

De verdelingseffecten door een koolstofbelasting zijn van belang voor de politieke wil om

een koolstofbelasting te implementeren. In hoofdstuk 2, gebaseerd op een studie uitgevoerd

samen met Devi Brands, bestudeer ik de effecten van een koolstofbelasting op verschillende

inkomensgroepen. We bestuderen zowel de herverdelingseffecten die door veranderingen in

prijzen van goederen tot stand komen, als de effecten door veranderende lonen en rente. In

tegenstelling tot doorgaans gevonden resultaten, komen we tot de conclusie dat een kool-

stofbelasting progressief is. Om tot dit resultaat te komen, ontwikkelen en kalibreren wij

een algemeen evenwichtsmodel van een kleine open economie met twee sectoren, met hoog-,

en laagopgeleide arbeid, kapitaal en energie als productiefactoren in beide sectoren. Ve-

randeringen in goederenprijzen ten gevolge van een koolstofbelasting zullen inkomensongeli-

jkheid vergroten omdat arme mensen een relatief groot deel van hun inkomen aan koolstof-

intensieve goederen uitgeven. Veranderingen in lonen en rente zullen daarentegen ongeli-

jkheid verkleinen omdat het hoogopgeleide deel van de bevolking meer kapitaal bezit, en

de energie-intensieve industrie kapitaal-intensief is. We laten zien dat de relatieve verdel-

ing van hoogopgeleide werknemers over sectoren de progressiviteit van de koolstofbelasting

bëınvloedt door veranderingen in de relatieve lonen van hoog- en laagopgeleide werknemers.

In hoofdstuk 3 voeg ik een nieuw kanaal toe aan bestaande modellering om inkomens te

herverdelen. Specifiek gaat het om een toevoeging aan het bestaande Mirrlees-raamwerk.

Een maat voor inkomensongelijkheid wordt direct in de nutsfunctie van individuele huishoudens

opgenomen. De optimale inkomstenbelasting wordt berekend met en zonder de aanwezigheid

van een Pigouviaanse belasting op een externaliteit, zoals de negatieve externe effecten
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van koolstofemissies. Voor elke externaliteit ontstaat er een extra term in de optimale

inkomstenbelasting-formule. Deze kan gebruikt worden om politieke motieven analytisch

te verklaren van hen die inkomstenbelastingen dusdanig hoog willen instellen dat ze aan de

andere kant van de Laffer curve terecht komen. In het optimum zijn de marginale kosten van

publieke fondsen gelijk aan één; in systemen met suboptimale reeds bestaande belastingsys-

temen bestaat de mogelijkheid voor een double dividend. Ik bespreek hoe belastingher-

vormingen het best vorm gegeven kunnen worden wanneer er een milieubelasting wordt

gëımplementeerd.

Indien de vraag naar fossiele brandstoffen elk jaar nog altijd toeneemt, is het belangrijk

om de balans tussen de consumptie van fossiele brandstoffen en gemaakte schade aan het

milieu te begrijpen. Ik bestudeer samen met Mark Kagan in hoofdstuk 4 optimaal klimaat-

beleid in een gekalibreerd model dat niet alleen een uitputbare hulpbron (olie) meeneemt

in de analyse, maar ook een schone onuitputbare hulpbron (zon, wind) en een vieze onuit-

putbare hulpbron (kolen). We concentreren ons op het geval waar een optimale belasting

politiek onhaalbaar is, en we ons moeten richten op een subsidie als beleidsinstrument. Na

kalibratie blijkt zelfs de optimale subsidie op groene energie erg slecht te werken, vanuit een

welvaartsperspectief, als instrument om klimaatverandering tegen te gaan. Het is daarom be-

langrijk om subsidies niet als enige beleidsinstrument tegen klimaatverandering in te zetten.
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