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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä tutkielma kuvaa kilpailullisia markkinoita, joilla on kaupan muuten identtisiä hyödykkeitä, mutta joiden laadussa on eroa. Tuotteiden
laatuerona pidetään tässä niiden ympäristöystävällisyyttä. Yksinkertaisia peliteoreettisia malleja apuna käyttäen haetaan markkinoiden
tasapainoa, kun eri luvuissa markkinoiden lähtöoletuksia muutetaan. Tasapainotilan selvittämisen jälkeen tutkitaan, kuinka se hakeutuu uuteen
lopputulokseen ulkoisen shokin johdosta. Ulkoisella shokilla tarkoitetaan julkisen vallan harjoittamaa toimintaa, joilla se pyrkii ohjaamaan
kulutusta ympäristön kannalta parempiin tuotteisiin. Julkisen vallan tavoitteet voivat olla toki olla muitakin, kuin ympäristön suojeluun liittyviä.
Kuluttajat kokevat hyötyvänsä puhtaasta ympäristöstä, se on samanlainen hyödyn lähde kuin jokin muu normaali hyödyke tai palvelu. Vaikka
ympäristön suojelun merkitys (puhtaan ympäristön luoma hyöty) ihmisten välillä vaihteleekin, ohjaa tämä oletus tätä tutkielmaa alusta loppuun
asti. Kuluttajat (=kysyntä) erotellaan toisistaan sen mukaan, kuinka voimakkaasti ympäristöarvot vaikuttavat heidän kulutuskysyntäänsä tai sen
mukaan kuinka paljon heillä on varaa maksaa puhtaammin tuotetuista tuotteista.
Tutkielman varsinainen tavoite on tutkia markkinoilla saavutettujen tasapainotilojen sijaan sitä, voidaanko julkisen vallan interventiolla
markkinatilannetta korjata haluttuun suuntaan. Tavoitteet voivat olla sosiaalisen hyvinvoinnin kasvattamisessa tai pelkästään ympäristön
suojelussa. Markkinoilla ei saavuteta sosiaalisesti optimaalista tilannetta tuotannon aiheuttamien negatiivisten ulkoisvaikutuksien (=saasteet)
takia.
Saavutettujen tulosten valossa voidaan todeta, että julkisen vallan interventiolla on hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.
Lähteinä olen käyttänyt Gravellen ja Reesin teosta Microeconomics (2nd ed), Aroran ja Gangopadhyayn artikkelia Toward a theoretical model of
voluntary overcompliance Journal of Economic Behavior and Organizationssa (1995, Vol. 28, 289 – 309), Crampesin ja Hollanderin artikkelia
Duopoly and quality standards European Economic Reviewssa (1995, Vol. 39, 71 – 82), Ibanezin artikkelia Competition in environmental
labeling (Work paper) ja Mattoon ja Singhin artikkelia Eco-labeling: Policy considerations Kyklosissa (1994 Vol. 47, 53 –65).
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