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Yttrande på remiss av Meddelande från
kommissionen En ren jord åt alla
Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit del av de åtta scenarier som
EU kommissionen tagit fram för att visa vilka möjligheter som står
till buds för att uppfylla Parisavtalet i ’Meddelande från
kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet,
Europeiska Ekonomiska och Sociala kommitteen,
Regionkommittén och Europeiska Investeringsbanken’.
Meddelandet gäller en Europeisk strategisk långsiktig vision för en
stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.
SCB:s yttrande begränsas till synpunkter som rör myndighetens
verksamhet som statistikproducent.
SCB har expertkunskap inom området miljöekonomisk statistik,
genom miljöräkenskaperna som lägger samman miljöstatistik med
nationalräkenskaperna. Sådan statistik ligger till viss del till grund
för de scenarier som diskuteras. Den ger till exempel möjlighet att
se vilka styrmedel, energiskatter eller utsläppsrätter som används
och vilka branscher som berörs samt vad det kan innebära för
sysselsättning och handel.
Strategin beskriver en snabb omställning av energisystem och
investeringar och för att kunna följa utvecklingen behöver ny
statistik tas fram.
För att följa utvecklingen av strategin och om den kommer
uppfylla de mål som satts upp kan vi notera att det finns
utmaningar för dagens statistiksystem. Det gäller framför allt
uppföljningen av vilka investeringar som görs i energisektorn. I
dagsläget följer statistiken investeringarnas storlek men inte om de
avser energibärare som avger koldioxid (som fossilbränslen eller
biobränslen) eller andra energiformer, eller om det investeras i
teknik som kan minska utsläppen såsom CCS, koldioxidlagring,
vilket ingår i förslagen.
Likaså finns det i dagsläget inte några metoder för att bedöma
vilka finansiella flöden som kan sägas bidra till en klimatneutral
ekonomi. Det pågår diskussioner på EU nivå om sätt att följa
hållbara finanser, men de förefaller inte kunna följa upp vilka
finansiella flöden som är drivkrafter för att bibehålla eller öka
växthusgasutsläpp. IEA, Internationella Energiorganet, har i sin
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senaste årsrapport konstaterat att det krävs att investeringar i koloch oljeindustrin upphör för att världen ska nå Parisavtalet. Det är
dock fortfarande så att investeringarna i fossilindustrin fortgår.
Därför räcker det inte att följa upp hur mycket investeringar som
görs i förnybara energikällor, eftersom de inte nödvändigtvis
innebär att utsläppen minskar.
En snabbare statistik för växthusgasutsläpp skulle vara ett bra
hjälpmedel för att följa upp dessa strategier. I Sverige och Holland
redovisas numera utsläpp kvartalsvis sedan en tid tillbaka, och det
skulle behövas även på EU nivå. Med den takt i omställningen som
beskrivs i dokumentet så ser vi även att månadsvisa redovisningar
behöver utvecklas. Det är önskvärt att Sverige bevakar vilken typ
av uppföljning som behövs på EU-nivå i den framtida
omställningen och att den kan dra nytta av och bygga på den
befintliga statistiken.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef
Mikael Schöllin samt utredare Viveka Palm, föredragande.
SCB, Statistiska centralbyrån
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