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Waxman‐Markeyy Act
• The American Clean Energy and Security Act of
2009 (ACES) was approved by the House of
Representatives on June 26, 2009 by
b a vote off
219‐212, but died in the Senate
• House
H
off R
Representatives
t ti
att that
th t ti
time:
Democrats 233 Rep 202
• Senate
S t th
then: Democrats
D
t 51 Republicans
R
bli
49
• with a view to getting the bill passed in the
Senate ‘Carbon
Carbon Border Adjustment
Adjustment’ was added to
appease opposing senators who questioned its
consequences of causing reduced American
competitiveness
• The approval
pp
of both houses is required
q
for anyy
bill to become law.

Chance of revival = 0
• House of Representatives: Republican 242
Democrats 192 Vacancy 1 Majority 50
• Last election: November 2010
• Term:
T
2 years
• Senate: Democrats 53 Republican 47
• Term: 6 years
• 60 votes were needed for approval.
approval
• Election Nov 6, 2012: 33 seats to be contested;
D
Democrats
23 seats, Republican
R
bli
10
• Republicans believe ‘climate change’ or ‘global
warming’ is fabricated.

Comments on Mitt Romneyy
by Paul Krugman, March 15,2012 New York Times

• Mitt Romney; two miracle cures for US economy:
more tax cuts for the rich and more drilling for oil
• Mitt Romney claims that gasoline prices are high
not because of saber
saber‐rattling
rattling over Iran, but
because President Obama won’t allow
unrestricted drilling in the Gulf of Mexico and the
Arctic National Wildlife Refuge.
• “America
“
i as a whole
h l could
ld have
h
a jobs
j b boom
b
if
only the environmentalists would get out of the
way”

Issue on tar sand ‘dirty
dirty oil’
oil
• Tar sands fuels emit significantly more carbon than
conventional oil,
oil causing 22% more greenhouse gas
emissions than conventional oil on average. The
increase results from the energy needed to blast the
bit
bitumen
from
f
the
th bedrock
b d k and
d refine
fi it.
it
• Canada suffered a setback in January 2012, when
Barack Obama rejected a proposal for a controversial
pipeline called Keystone XL to import bring tar sands oil
from Alberta, though Republicans in congress are
working
ki tto reinstate
i t t th
the pipeline
i li
• March 9 2012 56‐42 vote in Senate approved Keystone
XL pipeline
pipeline, which would carry tar sands oil from
western Canada to refineries along the Texas Gulf
Coast. 11 Democrats sided with Republicans. Sixty
votes were needed
d d for
f approval.
l

EU revenue for Green Climate Fund
• Airlines face $670 mln carbon pollution charge in
2012: study
Airlines face a carbon pollution bill of 505 million euros
($670 million) for this year under a controversial EU
emissions trading scheme, an analysis by Thomson
Reuters Point Carbon on Thursday shows.
• EU finance mins push for transport cash to fill Green
Climate Fund
EU Finance Ministers have asked the European
Commission examine how much cash could be raised
for the U.N.’s
U.N. s $100 billion
billion‐per‐year
per year Green Climate Fund
through levies on emissions from the aviation and
shipping sectors, a draft document showed Friday

ETS aviation to support EUA price
• EU airline retreat would cut 2 euros from EUA
price:
i SocGen
S G
Excluding airlines from the EU Emissions Trading
Scheme would cause prices to fall by up to 2
euros as it would remove the second biggest
buyers
y of CO2 p
permits from the market, analysts
y
at SocGen said Friday
• CDM investment to die unless CERs hit 20 euros:
financier
An unlikely fourfold increase in U.N. carbon prices
is needed before significant investment returns to
the ailing international offset market, an official
at Dutch bank ING, who has worked in financing
emission reduction schemes, said Wednesday

Emission Tradingg Scheme (ETS)
• China says EU carbon rule to cost $2.8 bln by 2030
The European Union's
Union s plan to charge airlines for
their greenhouse gas emissions would rise
dramatically to cost Chinese airlines 18 billion yuan
($2.8 billion) a year by 2030, China's civil aviation
head said. China has alreadyy barred its airlines from
taking part in the scheme unless they receive explicit
ggovernment approval
pp
to do so.
• China halts 10 more Airbus orders in EU row‐
sources
sou
ces March
a c 14.2012
0
China has suspended the purchase of 10 more Airbus
long‐haul
g
jjets,, raisingg the stakes in a row with the
European Union over an airline emission levy

The "European Union Emissions Trading
Scheme Prohibition Act of 2011
• A leading airline association estimates this
European tax would cost U.S. airlines and
passengers more than $3.1 billion a year between
2012 and 2020, which could otherwise be used
for the creation of nearly 40,000 U.S. airline jobs
• "The
The Secretary of Transportation shall prohibit an
operator of a civil aircraft of the United States
from participating in any emissions trading
scheme unilaterally established by the European
U i "
Union."

Response from Russia
• Aeroflot said the ETS aviation could cost it 800
million euros by 2025.
• Russia
R i may iimpose restrictions
t i ti
off EEuropean
airlines in Russian airspace and the adoption
of unilateral emission trading schemes of its
own
• All flights from Asia tend to stop at the Middle
East en route to EU,
EU causing ‘carbon leakage’.
leakage’

Impact on airlines is positive!
• At least
l
i the
in
h beginning,
b i i
the
h impact
i
on
commercial airlines is positive, for example,
R
Ryan
Ai in
Air
i the
th fi
firstt year will
ill gett ffrom EU
allowance of 85% and must buy 15% resulting in
8 3 million euros expenditure.
8.3
expenditure Ryan Air
announced they would charge 25 euro cents
extra per flight.
flight Considering average 76 million
passengers over the previous years, Ryan Air will
get extra revenue of 19.1
19 1 million euros,
euros thus
making extra profit of 10.7 million euros. It is
the passengers that bear the cost!

Issue of WTO Compatibility
• Possible violation of National Treatment and
MFN Obligations: Since the measure seeks
to distinguish between ‘like’ products, based
on the
th methods
th d off production.
d ti
• Article I: 1 p
prohibits discrimination between
like products originating in, or destined for,
different countries and ensures that like
products are treated equally irrespective of
their origin.
origin

12

Violate Provisions of UNFCCC (1)
oArticle 3.5: Measures taken to combat CC should
not create arbitrary or unjustifiable discrimination or
a disguised restriction on international trade.
oArticle 3.1: Climate Change (CC) to be handled on
b i off equity
basis
it and
d common but
b t differentiated
diff
ti t d
responsibilities. Developed countries should take lead
in co
combatingh
bat g CC.
oArticle 3.4: Measures to prevent CC should be
appropriate to specific conditions of each Party.
Economic development is essential for addressing CC.
Trade is an engine for economic and social
development unilateral trade measures against the
development,
exports of DCs will hinder their capacity for
sustainable development.

Violate Provisions of UNFCCC (2)
oArticle 4.3: Developed country Parties shall
provide financial resources,
resources
including
transfer of technology needed by developing
country Parties to meet full incremental costs of
implementing CC measures.
oArticle 4.7: Extent to which developing
p g
country Parties implement commitments will
depend on
effective implementation by
d l d country Parties
developed
P i off commitments
i
related to financial resources and transfer of
technology Economic & social development
technology.
and poverty eradication are first and
overriding priorities of developing country
Parties.

News March 14,2012
14 2012
• ICAO sees diffi
difficult
lt path
th tto airline
i li emissions
i i
plan
l
The hunt for a global mechanism to address airlines'
emissions will be difficult and complicated,
p
, partly
p y
because of developing country concerns about the
economic impact, a senior official from the UN body
overseeing civil aviation says.
says
• UN aviation body hit by carbon emission dispute
The q
question of what role developing
p g countries should
play in reducing carbon emissions threatened to derail
discussions at a top‐level meeting of the United
Nations body that oversees civil aviation,
aviation according to
one official who attended Wednesday's meeting.

ทําํ ไไมประเทศไทยยั
ป
ไ งั ไไมควรมีี ทัง้ั
carbon tax และ
emission tradingg
scheme (ETS)

AEC factors must be considered
• การเปนสวนหนึ่งของ AEC ทําใหไทยเสียเปรียบหากนําภาษีคารบอนมาใช
เก็บจากผประกอบการในขณะที
เกบจากผู
ระกอบการในขณะทประเทศในอาเซยนประเทศอน
่ประเทศในอาเซียนประเทศอื่น ๆ ไมใช
ไมใช
• ไทยจะเสียเปรียบดานความสามารถในการแขงขันสําหรับผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
อตสาหกรรม
• การลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหรรมตาง ๆ จะนอยลง
• นกลงทุ
นักลงทนจากต
นจากตางประเทศทมอยู
างประเทศที่มีอยอาจยายออกไป
าจยายออกไป อุอตสาหกรรมเหล็
ตสาหกรรมเหลกก รถยนต
รถยนต
ฯลฯ
การเก็บภาษีคารบอนสินคานําเขาทําใหตนทนวั
นวตถุ
ตถดิดบนาเขาทรวมผลของ
บนําเขาที่รวมผลของ
• การเกบภาษคารบอนสนคานาเขาทาใหตนทุ
ภาษีมีคาสูงขึน้ เนื่องจาก ราคาวัตถุดิบภายในประเทศปรับเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย สงผลใหตนทุุนการผลิตแพงขึ้น และกระทบตอความสามารถในการ
สงออกในที่สุด
• การคืนภาษีคารบอนอาจขัดตอระเบียบ WTO เรือ่ ง subsidy
• การจัดเก็บภาษีคารบอนจากสินคานําเขา ขัดระเบียบ WTO

FDI inflow to ASEAN(million USD)
2008

2009

Singapore

8,588.9

15,279.0

Indonesia

9 318 1
9,318.1

4 876 8
4,876.8

Viet Nam

9,579.0

7,600.0

Malaysia

7,248.4

1,381.0

Thailand

8,539.5

4,975.6

2010 2008‐2010
35,520.2 59,388.1
13 304 3 27,499.2
13,304.3
27 499 2
8,000.0 25,179.0
9,155.9 17,785.3
,
6,319.7 19,834.8

หากนํา carbon tax มาใชในไทย
หากนา
มาใชในไทย
• หากเก็
หากเกบจากสนคานาเขาอาจจะขด
บจากสินคานําเขาอาจจะขัด หรอ
หรือ แยงกบ
แยงกับ กฎเกณฑ
กฎเกณฑของ
ของ WTO
และเปนมาตรการปกปอง (protectionism)
• หากเก็บ็ ใในประเทศค
ป
าใใชจายทีคี่ าดวาจะมีีระดัับสูงทีีส่ ุดนา จะได
ไ แ ก
คาใชจายในการประเมินระดับการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
และคาใชจายในการคํานวณอัตราการปลดปลอยกาซ
• คาใชจายในการพสู
คาใชจายในการพิสจจนนคารบอนแฝงในตวสนคา
คารบอนแฝงในตัวสินคา ความสลบซบซอนของ
ความสลับซับซอนของ
กระบวนการผลิต ตลอดจน หวงโซวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบของสินคา
นันั้ ๆ ทาให
ํ ใ บริิษัทขนาดกลางและเล็็กอาจทนรัับภาระไม
ไ ไหว
• อาจสรางความขัดแยงและความไมเปนธรรม

News on 3.14.2012
3 14 2012
• ETS could bankrupt small firms after 2013:
p
report
Small companies covered by the EU carbon
market could go bankrupt after 2013 on rising
administrative and transaction costs unless
governments intervene to share some of the
financial burden, a Germany‐based think tank
said in a new report.

หากนํา ETS มาใชในไทย
หากนา
มาใชในไทย
• องคกรธุ
 รกจทมขนาดใหญทมบุ
ิ ี่ ี
ใ  ี่ ี คลากรทมความเชยวชาญมาก
ี่ ี
ชี่ ช
อาจจะ
ไดเปรียบจากการที่มีความประหยัดเชิงปริมาณ (Economies of
Scale) มากกวาองคกรขนาดเลกทไมมผู
มากกวาองคกรขนาดเล็กที่ไมมผี เ ชยวชาญของบรษทเอง
ชี่ยวชาญของบริษัทเอง และต
และตอง
อง
จางจากการใชบริการภายนอก
• คาใใชจายทางดานนการบริ
ร รหารจั
ร ดการร การจั
ร ดเเก็บฐฐานข
น อมูมลล
• ผลของการปรับใชมาตรการคารบอนเครดิตคือ การสูญเสียการแขงขันใน
การคาขาย นําเขา – สงออกสินคา และสูญ
ู เสียการแขงขันในดานราคาดวย
(Lost competitive advantage) และอาจสงผลกระทบในดาน
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ
• ควรศึกษาผลกระทบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจไทยเสียกอน หากรัฐบาลคิดจะนํา
carbon tax หรือ ETS มาใชกับผูประกอบการไทย

ปจจัยสงเสริม หากเปนไปดวยความสมครใจ
ปจจยสงเสรม
หากเปนไปดวยความสมัครใจ
• การประหยัดพลังงาน ลดคาใช
ใ จ า ย
• การใชพลงงานอยางมประสทธภาพ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุ
ลดตนทนน
• การผลตไฟฟาจากเศษขยะในโรงงาน
การผลิตไฟฟาจากเศษขยะในโรงงาน หรื
หรออ การผลตไฟฟา
การผลิตไฟฟา
จากมูลสัตว เปนการรักษาสิ่งแวดลอม การกําจัดน้ําเสีย
ในโรงงาน
• สรา งภาพพจนท ีด่ ขี องบริษิ ัท หวงใยสิ
ใ ง่ิ แวดลอ ม สินิ คา มีี
คุคณภาพ
ณภาพ ปลอดภย
ปลอดภัย

News on 17
17.3.2012
3 2012
• Australia passes emissions trading laws
11 10 11
11.10.11
Australia’s Senate passed legislation that will put a
A$23 ($23.80)
($23 80) tax on CO2 emissions for the
country’s 500 biggest emitters from July 1, 2012,
gg
carbon trading
g
and introduce the world’s biggest
scheme outside of Europe from July 1, 2015. The
Liberal Party vowed to overturn the bill if it is elected.
• Mining magnate threatens court action against
Australia CO2 price 17.2.2012
Mi i ttycoon Cli
Mining
Clive P
Palmer
l
h
has threatened
th t
d to
t take
t k the
th
Australian government to court over a carbon pricing
scheme he claims is unconstitutional.
unconstitutional

South Korea
• In February 2010, a deputy finance minister Yoon Young‐
sun confirmed that South Korea is considering a carbon tax
to help reduce emissions 4% from 2005 levels by 2020. This
would be in conjunction with a cap‐and‐trade program to
be implemented
p
later this yyear. With a tax rate of 31,828
,
won (25 Euros) per ton of CO2, the South Korean
government would collect 9.1 trillion won ($7.9 billion) in
tax revenue based on 2007 emissions
emissions. Income from the
carbon tax would be used to reduce corporate and income
taxes
• On
O July
J l 22,
22 2010 Chairman
Ch i
S h Kyung‐shik
Sohn
K
hik off the
th K
Korea
Chamber of Commerce and Industry asked for the South
Korean government to delay the implementation of the
carbon tax: "If the government applies much stricter
guidelines over carbon emissions, then companies might
be burdened."

Japan
• Currently Japan does not have any carbon tax
regulations. In December 2009, nine industry
groupings opposed the carbon tax at the opening day
of the COP‐15 Copenhagen climate conference stating
that "Japan
Japan should not consider a carbon tax as it
would damage the economy which is already among
the world's most energy efficient". The industry
groupings
i
represented
t d the
th oil,
il cement,
t paper,
chemical, gas, electric power, auto manufacturing and
gy sectors. The
electronics,, and information technology
sectors state that "the government has neither studied
nor explained thoroughly enough why such a carbon
tax is needed,
needed how effective and fair it is and how the
payments are to be used

India
• On July 1, 2010 India introduced a nationwide
carbon tax of 50 rupees per metric tonne
($1.07/t) of coal both produced and imported
into India. In India coal is used to power more
than half of the country’s electricity generation
• Industry bodies have not favored the levy and
f
fear
that
h the
h resultant
l
hi h price
higher
i off coall could
ld
trigger inflation
• a carbon
b tax
t iis a step
t towards
t
d h
helping
l i IIndia
di meett
their voluntary target to reduce the amount of
carbon dioxide released per unit of gross
domestic product by 25% from 2005 levels by
2020.

กรณีมี ASEAN ETS
กรณม
• เพืื่อได
ไ รับการยกเวน การเก็บ็ EU ETS ffor aviation
i ti and
d
maritime services ประหยัดรายจายที่ตองเสียไปให EU
• สรางรายไดใหกับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
• เงนทไดสามารถนาไปสนบสนุ
เงินที่ไดสามารถนําไปสนับสนนโครงการลดการปล
นโครงการลดการปลอยกาซเรอนกระจก
อยกาซเรือนกระจก
ในไทยและในอาเซียน
• จาเปนตองเปน
จําเปนตองเปน ASEAN ETS ไมใช
ไมใช Thai ETS เนองจากสายการ
เนื่องจากสายการ
บินจะบินลงประเทศอื่นในอาเซียนกอนแลวจึงบินมาไทย ทําใหไทย
สูสญเสยความเปน
สี
ป hub ของอาเซยน
ซี
• ควรตองรอดูกอนวา EU ETS for aviation and maritime
services จะยังคงอยูหรืออาจถูกยกเลิก

