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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka Kioton sopimuksessa mainitut mekanismit, päästökauppa ja puhtaan kehityksen mekanismi,
toimivat yhdessä.
Tutkielmassa tätä on selvitetty seuraavalla tavalla: Miten puhtaan kehityksen mekanismin avulla Kioton sopimuksen liite B maiden
(teollistuneiden maiden) päästökiintiömarkkinoille tulevat lisäkiintiöt vaikuttavat yrityseen, joka toimii teollisuusmaassa sekä yritykseen joka
toimii teollistumattomassa (ei mainittu liite B:ssä) maassa.
Tutkimuksessa kiintiöitä voidaan tuoda markkinoille kolmella eri tavalla:
1. Teollistumattoman maan yrityksen oikeus myydä puhdistusinvestointiensa avulla saamiaan päästökiintiöitä teollistuneiden maiden välisille
päästökauppamarkkinoille.
2. Kioton sopimuksen mukainen päästökauppa ja puhtaan kehityksen mekanismi. Teollistuneen maan yritys voi tuoda päästökauppaan lisää
päästökiintiöitä puhtaan kehityksen mekanismin kautta tehdyillä puhdistusinvestoinneilla. 3. Kioton sopimuksen mukainen puhtaan kehityksen
mekanismi ilman oikeutta käyttää näin saatuja päästökiintiöitä teollistuneiden maiden välisessä päästökaupassa.
Tutkielmassa näitä tuloksia on verrattu tilanteisiin, joissa:
1. Päästörajoituksia ei ole.
2. Päästökauppa on rajattu vain teollistuneiden maiden väliseksi ilman Kioton sopimuksen muita mekanismeja
3. Päästökauppa laajennetaan koskemaan sekä teollistuneita että teollistumattomia maita.
Tutkimus osoitti, että päästökiintiöiden markkinoille tuominen on riippumaton tavasta millä kiintiöitä tuodaan ja jokaisella kolmesta tapauksesta
saavutetaan samat tulokset.
Tutkimus osoitti myös, että kaikissa tapauksissa, jossa vain toiselle (teollistuneelle / teollistumattomalle) maalle on asetettu päästöille rajoitus,
vaikuttaa tämä negatiivisesti maan yritysten kilpailukykyyn. Täten ainoat ratkaisut, joilla ei ole kilpailukykyvaikutuksia ovat:
1. Päästörajoituksia ei ole kummallakaan maalla.
2. Sekä teollistuneille, että teollistumattomille maille asetetaan päästörajoitukset.
Tutkimus osoitti myös, että jos halutaan todellisia globaalien päästöjen vähennyksiä, tulee molemmilla, teollistumattomilla ja teollistuneilla
mailla olla päästökatot. Jos teollistumattomilla mailla ei ole päästökattoa, kuten nykyisessä Kioton sopimuksessa, puhtaan kehityksen
mekanismin avulla myös teollisuusmaat voivat tuottaa rajoituksia enemmän päästöjä
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