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The sectorsthatcontributedthe mostto the gowth of greenhouse
gasemissionsbetween1970and2004were
energysupply,transportandindustry.Themostimportantanthropogenic
greenhouse
gasis carbondioxide(COz)
'
andfossil fuel burningis themostimportantcauseof the globalincreaseof Co, concJrtrations.
Transportation
o/o
accounted
for 25 of globalCO2emissions
in 2005.
Transportandthe economyareconnectedwith oneanother.The growthof CO2emissionsfrom transport
has
followedthe growthof the grossdomesticproductin Europe.ThJ Councilof the EuropeanUnionhas
setthe
decouplingof economicgrowthandtransportdemandasa,goalin its strategyof sustainable
development.
Decouplingcanbe definedasbreakingthe link betweeneconomicgrowthandenvironmental
harm.
The goalof this studywas-tobroadenthe scopeof decouplingresearchwithin thetransportsectorto global
a
level
alld testthesignificanceof the decouplingframework.Theobjectivesof this studywereto exploretheihanges
in
the relationshipbenveenthegrowthratesof CO2emissionsfrom transportandGDp, look for signs
of different
formsofdecouplingandbriefly considerreasonsfor differencesbenveengroupsofcountries.
Dataon the COzemissionsfrom transportandGDP of theworld countriesfrom 1975to 2005was
acquiredfrom
the IntemationalEnergyAgency(IEA). 137countriesand4 groupsof countriesareincludedin the study.
Thedata
wasdividedintosix hve-year-periods
(1975-1980,
1980-1985,
tdgs-tggO,1990-1995,
1995-2000,2006-2005),
andtherelative(percentage)
changesin the emissionsandGDP werecalculated.TheGDp elasticityof transport
COzemissionswascalculatedfor eachcountryfor eachof thefive-yearperiods.Basedon the results,the
countries
weredividedinto eight formsof decoupling:expansivecoupling,recessivecoupling,weakdecoupling,
strong
decoupling'recessivedecoupling,weaknegativedecoupling,stiongnegativeaicorfting andrecessive
negative
decoupling.
Throughoutthe30 yearsexamined,thecountriesspreadout into manydifferentfomrsof decoupling.The
nrro
largestgroupsthroughouttheyearswereweaknegltive decoupling,wherebothemissionsand
Gof grew,but the
emissionsgrewat a fasterratethanGDP,andweakdecoupling,whereagainboth emissionsandGDi grew,
but
this time GDPgrew fasterthantheemissions.Therelvereho*luer alsoiasesof strongdecoupling,where
GDp
grew andemissionsdecreased.
Very differentcountriesin termsof economyanddernography
experienced
similardecouplingdevelopment.
A
casefor furtherresearchwould be to havea moredetailediook at-thereasonsfor the observeJdecoupiing
developmentin differentcountries,especiallythe strongdecouplinggroupconsistingof 2 I countries.Based
on the
analysisof reasonsfor goodperformance,
policy recommendations
couldbe siven.
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Tiivistelmii
Vuosina1970-20Mkasvihuonekaasupiiiistdj2i
kasvattivatenitenenergiantuotanto,
liikerureja teollisuus.
Hiilidioksidi(COz)on merkittlivinihmistoiminnan
ja fossiilisten
tuottama
kasvihuonekaasu,
polttoaineiden
poltto
on tiirkeinsyymaailmanlaajuisen
hiilidioksidipitoisuuden
kohoamiselle.
Vuonna2005,liikenneaiheutti25 %
maailmanCO2-p[iist0istii.
Liikenneja talousovatkytkeytyneettoisiinsa.Liikenteenhiilidioksidipiiiistdjen
kasvuon seurannut
bruttokansantuotteen
kasvuaEuroopassa.
Euroopanunioninneuvostoon keitavankehityksenstrategiassaan
yhdeksitavoitteeksibruttokansantuofteen
asettanut
kasvunja liikenteenkysynn:inkasvunerottamisen
toisistaan.
Decouplingeli irtikytkentfitarkoittaataloudellisen
kasrunja yrnpiirist<ihainojen
viilisenyhteydenkatkaisemista.
Tiimlintutkimuksentavoitteenaoli laajentaaliikenteenpliiisttijenja taloudellisenkasvunirtikytkentatutkimuksen
kenttiilimaailmalaajuiseksi,
ja testatairtikytkentiikaavion
toimiwutta rutkimusviilineenii.
Tydn tarkoituksena
oli
tutkia liikenteenhiilidioksidipiiiistdjen
ja brufiokansantuotteen
kasvuvauhtien
viilistl suhdeita,etsiiimerkkejiieri
irtikytkenniinluokistaja pohrialyhyesrisyirtihavaitullekehitykselle.
AineistoliikenteenhiilidioksidipaIstoistaia
bruttokansantuoneesta
eri maissavuosinalg75-2005saatiin
InternationalEnergyAgencyltii.Tutkimuskiisitti 137maataja neljii maaryhrniii.Aineistojaettiin kuuteen
viisivuotisjaksoon
(1975-1980,
1980-1985,
1985-1990.
1990-1995,
1995-2000,
2000-200j),ja
ja bruttokansantuotteen
hiilidioksidipiiiist<ijen
(prosentuaaliset)
suhteelliset
muutoksetkunkd viisivuotisjakson
ajallalaskettiinkullekin maalle.Nliidentulostenperusteella
laskettiinliikenteenhiilidioksidipiiiist6jen
BKT-jousto.
Laskelmienperusteella
maatjaettiin kahdeksaan
eri irtikytkenniinluokkaan:kasvavakytkenu, supistuvatcytenta,
heikkoirtikytkentii,vahvairtikykentii, supisnrvairtikytkentii,heikkonegatiivinenirtikytkenli, vahuanegaiii.rinen
irtikytkentiija supistuvanegatiivinenirtikytkentii.
30 tutkinmwoden aikanarnaatjakautuivatuseisiineri irtikytkennlinluokkiin.Kaksi suurinta
rylun[ii kautta
vuosienolivat heikkonegatiivinenirtikytkenta,jossasekliliikenteenhiilidioksidipaast6t
ettAbruttokansantuote
kasvoivat,muttaplilistdtkasvoivatnopeamminkuin bruttokansantuote,
ja heikkoirtikytkentii,jossajiilleen sekii
peestoteftabruttokansantuote
kasvoivat,muttabruttokansantuote
kasvoipaastdjanopeamminTutkimuksessa
kuitenkinlOytyimyds2l maata,joissaoli wosina 2000-2005tapahtunutvahvaairtikykentiia,eli liikenteen
hiilidioksidipiiastor
olivat pienentyneet
samallakuin bruttokansannrote
kasvoi.
ja viikiluvuiltaankeskenli?in
Bruttokansantuotteiltaan
hyvin erilaisissamaissatapahtuisamantapaista
irtikytkenttikehitystii.
Jatkotutkimuksessa
olisi mielenkiintoista
selvin:iasyitii hivairulle irtikytkentiikehirykselle
eri
maissa.Vahvanirtikytkennanmaatolisivaterityisenkiirnostavatutkimuskohde.
Myonteiseen
kehitykseen
johtaneiden
syidenpohjaltaolisi mahdollista
anraapolitiikkasuosinrksia
.
Irtikytkentd, liikenne
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