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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Energiantuotanto on yksi keskeisimmistä ilmastoa kuormittavien päästöjen aiheuttajista.
Fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentämällä voidaan hidastaa ilmaston muuttumista ja ilmakehän lämpenemistä. Yhtenä ratkaisuna
fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi on uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen.
Työssäni tarkastelen poliittisen päätöksenteon vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen Saksassa ja Britanniassa. Poliittista
päätöksentekoa tarkastelen maiden energiantuotannon ohjauskeinojen osalta vertailemalla ohjauskeinojen tehokkuutta tuulivoiman kapasiteetin
lisäämiseksi 1990-luvun alusta nykypäivään. Lisäksi tarkastelen työssäni uusliberaalin politiikan kahden keskeisen käytännön keinon,
kilpailuttamisen ja yksityistämisen roolia maiden uusiutuvan energiantuotannon tukijärjestelmissä.
Saksassa uusiutuvaa energiantuotantoa on tuettu tariffijärjestelmän avulla, mikä on velvoittanut sähköyhtiöt ostamaan kaiken maassa uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun energian. Järjestelmän avulla uusiutuvan energian tuotantoa on saatu kasvatettua huomattavasti. Maa on luopumassa
ydinvoimaloista vuoteen 2023 mennessä korvaten ydinvoimalla tuotetun sähkön uusiutuvilla energialähteillä. Britanniassa uusiutuvaa
energiantuotantoa on tuettu järjestelmillä, joiden keskeisenä piirteenä on ollut kilpailu. Uusiutuvalle energiantuotannolle on asetettu tavoitteeksi
energian tuottaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Harjoitetun politiikan seurauksena Britannia ei ole onnistunut hyödyntämään maan
uusiutuvan energiantuotannon resursseja tuulivoiman osalta tehokkaasti. Huolimatta Britanniaa selvästi heikommista tuuliolosuhteista Saksassa
tuotettiin vuonna 2006 lähes kymmenkertainen määrä tuulienergiaa Britanniaan verrattuna. Maiden lähtötaso tuulivoiman tuotannon osalta
vuonna 1990 oli sama.
Vertailun molemmissa maissa uusiutuvan energiantuotannon tukijärjestelmät on ulotettu koskemaan ainoastaan yksityisessä omistuksessa olevaa
uusiutuvan energian tuotantoa. Tuulivoiman heikkoon menestykseen Britanniassa on vaikuttanut uusliberaalin politiikan nostaminen uusiutuvan
energiantuotannon ohjauskeinojen keskeiseksi periaatteeksi. Kilpailuun perustuvan tukijärjestelmän avulla ei ole onnistuttu hyödyntämään maan
uusiutuvan energiantuotannon potentiaalia tuulivoiman osalta. Lisäksi suunnitelmat tulevaisuuden energiantarpeen kattamisesta ydinvoiman
avulla sekä päästökauppajärjestelmän käyttö energiantuotannon päästötavoitteiden täyttämiseksi ovat vähentäneet kiinnostusta tuulivoimaa
kohtaan. Saksassa Uusiutuvat energialähteet on nostettu reaaliseksi vaihtoehdoksi ydinvoiman ja fossiilisten polttoaineiden rinnalle
suunniteltaessa maan tulevaisuuden energiantuotannon rakennetta. Tämän on mahdollistunut tuulivoiman tuotantoa aktiivisesti tukeva
energiapolitiikka, minkä avulla on pyritty uusiutuvan energiantuotannon kapasiteetin lisäämiseen, eikä Britannian lailla mahdollisimman
edulliseen uusiutuvilla tuotettuun energiaan. Saksan tukijärjestelmässä kilpailu ei ole järjestelmän keskeisenä periaatteena, vaan järjestelmä
perustuu pitkäaikaiseen valtion säätelemään tuen maksuun.
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