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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä työssä tarkastellaan ympäristöveron asettamisen vaikutuksia eri markkinamuotoihin. Työ koostuu sisällöllisesti kolmesta luvusta, joissa
kussakin käsitellään aina yhtä markkinamuotoa kerrallaan. Työn toisessa luvussa osoitetaan Spulberin (1985) mallia mukaillen, kuinka
täydellisen kilpailun markkinoiden tapauksessa ympäristövero kannattaa asettaa Pigoun veron mukaiselle tasolle joko päästöverolla tai
kaupattavien päästölupien järjestelmällä. Pigoun vero sisäistää yrityksen aiheuttamat ulkoisvaikutukset kokonaisuudessaan yrityksen
kustannuksiin. Tällä tavoin yhteiskunnan hyvinvointi tulee optimoitua. Täydellisen kilpailun markkinoiden tulokset ympäristöveron asettamisen
suhteen ovat taloustieteessä yleisesti hyväksyttyjä.
Kolmannessa luvussa käsiteltävän monopolin tapauksessa optimaalisen ympäristöveron asettaminen ei ole aivan yhtä yksinkertaista kuin
täydellisen kilpailun markkinoilla. Tämä johtuu monopolin aiheuttamista kahdesta haittavaikutuksesta; tuotannosta aiheutuvista päästöistä sekä
tehottomuudesta täydellisen kilpailun tilanteeseen verrattuna. Näin ollen ympäristövero pienentää päästöjen määrää mikä nostaa hyvinvointia,
mutta samalla se laskee jo ennestään liian pientä monopolin tuotantoa mikä vähentää hyvinvointia. Tästä johtuen ympäristöveron, joka on
asetettu täydellisen kilpailun Pigoun veron tasolle, vaikutukset hyvinvointiin jäävät epäselviksi. Oatesin ja Strassmannin (1984) empiirisen
tutkimuksen mukaan Pigoun veron aikaansaama hyvinvoinnin lisäys päästöjen vähenemisen muodossa on kuitenkin selvästi suurempi kuin sen
aiheuttama hyvinvoinnin lasku tuotannon vähenemisestä johtuen. Luvussa kolme näytetään Baumolin ja Oatesin (1988) mallia mukaillen, että
monopolille on mahdollista löytää optimaalinen second-best-vero joka on pienempi kuin Pigoun vero , mutta sen asettaminen on hankalaa ja
kallista. Näin ollen Pigoun vero on myös monopolille paras vaihtoehto päästöjen rajoittamiseksi. Sitä seikkaa ei muuttanut myöskään Misiolekin
(1988) mallin mukaisesti luvussa käsitelty rent seeking -kustannusten huomioiminen.
Oligopolististen markkinoiden tapauksessa ympäristöveron asettaminen on kaikkein monimutkaisinta johtuen yritysten välisistä reaktioista.
Luvussa neljä näytetään Carraron ja Soubeyranin (1996) mallin avulla, kuinka ympäristövero vaikuttaa yritysten kohtaamaan kysyntään ja niiden
tarjontaan. Lisäksi nähdään, miten vero vaikuttaa yritysten reaktioihin toisiinsa nähden. Luvun oleellisimpana tuloksena voidaan pitää
ympäristöveron mahdollisuuksia vähentää yritysten välisiä sopimuksia ja lisätä toimialan kilpailullisuutta.
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