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Kemia on globaalisti kasvava, kaikki talouden 
sektorit tarvitsevat kemianteollisuutta  
 

Timo Leppä 

Presenter
Presentation Notes
Kemianteollisuus on tiiviisti yhteydessä muihin talouden sektoreihin. Noin 2/3 EU:n kemianteollisuuden tuotannosta menee EU:n teollisuuden ja rakentamisen käyttöön, ja loput 1/3 maatalouden, palveluiden ja muun talouden käyttöön. Teollisuus, palvelut ja T&K nivoutuvat toisiinsa; myös muualla kuin kemianteollisuudessa. Jos tuotanto siirtyy, siirtyvät myös T&K ja palvelu jollain aikavälillä.Teollisuuden pitäminen Euroopassa!
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Mielekästä ja mielenkiintoista työtä, jolla 
pelastetaan maailma 

Timo Leppä 

Presenter
Presentation Notes
Elämää ei ole ilman kemiaa. Se on osa hyvä elämää ja mukana kaikessa, mitä näemme koemme tai tunnemme ympärillämme ja itsessämme. Kemia yhdistää. Se on jatkuvasti kehittyvä luonnontiede, joka yhdistää eri aloja ja ihmisiä, ja mahdollistaa uusiutumisen. Kemia on maailman luovin ala. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuva diesel ja lääkkeet ovat esimerkkejä meille kaikille tärkeistä kemian ratkaisuista.
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Kemianteollisuuden liikevaihto alueittain 

Presenter
Presentation Notes
Kymmenessä vuodessa kemian globaali myynti on 2,3 kertaistunut. (2002-2012). Vuoden 2012 globaali myynti kasvoi 12,8 % vuodesta 2011 ja oli 3127 miljardia euroa (2011: 2744 miljardia euroa). Rakenteellisesti on tapahtunut iso muutos tuotannon sijoittumisessa. Kemianteollisuuden tuotanto kasvaa, mutta pääosin Aasiassa, erityisesti Kiinassa. Kiinan osuus globaalista myynnistä vuonna 2012 oli 30,5 % eli saman verran kuin mitä Euroopan osuus oli kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2012 Euroopan osuus oli enää 17,8 %. Myös Euroopan myynti on kasvanut, muttei samassa tahdissa kuin globaali myynti. Suomen osuus EU:n myynnistä 1,3 %.



Teollisuuden osuus EU:n 
BKT:stä 20 % vuonna 2020  
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Presenter
Presentation Notes
Komission hieno tavoite, joka vaatii toteutuakseen paljon työtä. Tällä hetkellä teollisuuden osuus on noin 15 % ja Euroopan teollisuusinvestoinnit ovat laskussa. Investointien laskusta johtuen Eurooppa menettää teknologista kyvykkyyttään ja olemassa olevat arvoketjut ovat vaarassa.Eurooppalainen teollisuus, myös kemianteollisuus, kilpailee globaaleilla markkinoilla. Jos yllä oleva tavoite halutaan saavuttaa, täytyy eurooppalaisten päättäjien varmistaa, että kaikki eurooppalaiset päätökset tukevat globaalia kilpailukykyä.
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EU27
Suomi

Tehdasteollisuus Lähde: Eurostat ja EK 
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Teollisuuden osuus EU:n BKT:stä 

Presenter
Presentation Notes
Kuvassa EU27 ja Suomi sekä yksittäisistä maista alin (Kreikka) ja ylin (Saksa) arvo.
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• Fokusoitu innovaatiopolitiikka, 
investointien realisoituminen 

• Osaaminen ja työvoiman 
liikkuvuus 

• Raaka-aineiden 
käyttömahdollisuus, 
biotalouden kehittyminen 

• Avoimet ja aidosti toimivat 
sisämarkkinat, maailmankaupan 
vapauttaminen 

Kasvu lähtee uusista tuotteista ja 
palveluista 

Presenter
Presentation Notes
Ratkaisut kestävän kehityksen haasteisiin, Innovatiiviset tuotteet menestyvät myös vientimarkkinoilla- Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuva diesel ja lääkkeet ovat esimerkkejä meille kaikille tärkeistä kemian ratkaisuista.Eurooppa tarvitsee innovaatiopolitiikkaa, joka mahdollistaa uusien asioiden tekemisen ja asioiden tekemisen toisin:Kemia ja kemianteollisuus ovat innovaattoreita, joiden avulla voidaan löytää ratkaisu moniin yhteiskunnallisiin haasteisiinMarkkinoilletulon (time to market) ja T&K:n muuntaminen investoinneiksi keskiöönGlobaali benchmarkkaus (Eurooppa vs. muut alueet)Fokusointi rajattuun määrään tavoitteita: missä Eurooppa haluaa olla maailman paras?Arvoketjujen stimulointiSosiaalisen hyväksynnän saaminen uusille teknologioilleRaaka-aineiden käyttömahdollisuus / EU:n biotalouden kehittämisessä keskeistä:Raaka-aineiden käytön ohjaaminen (saatavuus ja hinta) kasvun ja liiketoiminnan suuntaajina / rajaajina. Kyse materiaalivirroista.Politiikka, joka perustuu tieteeseen ja luotettavaan dataan: Biomassalle vain yhdet globaalit kestävyyskriteerit, nykyisestä loppukäytön mukaan laaditusta kriteerien kirjosta on päästävä poisBiopohjaisia raaka-aineita maailmanmarkkinahintaanResurssien tehokas käyttö ja raaka-aineiden ’kunnioitus’ (cascading priciple)Kauppasopimukset estämään kilpailun rajoittamista raaka-ainesäännöksilläKemianteollisuus on biotalouden mahdollistajaToimivat sisämarkkinat:Standardointi, pitkäjänteisyys ja ennustettavuus. Maailmankaupan vapauttaminen:Vapaakauppasopimukset (erityisesti US ja Japani), isojen, avoimien ja toisiinsa liittyneiden markkinoiden kehittäminenKemianteollisuus globaalina teollisuutena tarvitsee sekä pääsyn raaka-ainelähteille että lopputuotteiden markkinoille



• Johdonmukainen ja ennustettava lainsäädäntö 
• Päällekkäisen sääntelyn purkaminen ja ehkäiseminen 
• Riittävät sopeutumisajat muutosten toteuttamiseen  
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Pääomaintensiivinen teollisuus tarvitsee 
ennustettavan toimintaympäristön 

Presenter
Presentation Notes
Kemianteollisuus on pääomaintensiivistä: Vuonna 2012 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 540 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 15 prosenttia Suomen tehdasteollisuuden investoinneista. Johdonmukainen ja ennustettava lainsäädäntö kannustaa ja laskee riskiä, epävarma toimintaympäristö ei kannusta investoimaanYmpäristö- ja tuoteturvallisuuden sääntelyInnovaatioihin liittyvä riski tulee hallita innovointia estämättäPäällekkäisen sääntelyn purkaminen ja ehkäiseminenSääntelyn tehokkuus; sääntelytavoitteen saavuttaminen mahdollisimman pienillä lisäkustannuksillaREACH on eurooppalaisen kemikaalilainsäädännön ydin, jonka soveltaminen pitää olla ykkösprioriteettiRiittävät sopeutumisajat muutosten toteuttamiseen- Esim. prosessiteollisuuden BAT-päätelmät ja ympäristönsuojelulaki



• Teollisuuden pitäminen Euroopassa on ilmastoteko! 
• Globaalit ilmastotavoitteet 
• Hiilivuodon estäminen 

• Varmasaantista, hinnaltaan kilpailukykyistä ja vähän 
kasvihuonepäästöjä tuottavaa energiaa 

• Toimiva eurooppalainen energiamarkkina 
• Energiatehokkuuteen investoiminen 
• Ei uusia kansallisia maksuja, EU:n sallimat tuet käyttöön 
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Vastuullinen ilmastopolitiikka on 
globaalia ilmastopolitiikkaa 

Presenter
Presentation Notes
Vastuullinen ilmastopolitiikka ei tee ”hinnalla millä hyvänsä” –ratkaisuja. Vain kannattava yritys voi investoida ympäristöön.Ainoa tavoite voi olla globaali ilmastosopimus: Ei yksipuolisia kiristyksiä ilmastopolitiikkaan. Kemianteollisuus käyttää sähköä noin 6 TWh vuodessa (noin 8 % Suomen sähkönkulutuksesta). Sähkön hinnalla 40 €/MWh tämä merkitsee noin 240 miljoonan euron kustannusta vuodessa. Päästökauppa on ollut suurin yksittäinen sähkön hintaan vaikuttanut tekijä. Yhden euron nousu päästöoikeustonnissa tuo noin 80 sentin nousun sähkömegawattitunnin hintaan. Kemianteollisuudessa tämä merkitsee noin 5 miljoonan euron kustannusta.Energian saatavuus ja hinta kohdilleenToimiva eurooppalainen energiamarkkina:Toimitusvarmuus, energialähteiden monipuolisuusMaakohtaiset hintavaihtelut minimiin, hintakilpailukyky suhteessa Euroopan ulkopuolelleEnergiantuottajien kilpailun varmistaminenEnergiatehokkuuteen investoiminenTässä kemianteollisuus tekee tuloksellista omaehtoista työtä.Ei uusia kansallisia maksuja vaan EU:n sallimat tuet käyttöönVoimalaitosveron peruminen (Windfall). Ristiriitainen, koska verottaa nimen omaan päästötöntä energiaa. Pitäisi poistaa kokonaan.Energiaveroleikkuri, teollisuuden alennettu sähkövero ja dieselveron alennettu verokanta säilytettävä (Kilpailukykysyistä käyttöön otettuja verotukia, kuten energiaveroleikkuria,  ei tule tarkastella ns. ympäristölle haitallisina tukina.)Täysimääräisesti käyttöön päästökaupan epäsuoria kustannuksia kompensoiva kansallinen tuki.



11.3.2014 10 

Kysymyksiä? 

Timo Leppä 

Presenter
Presentation Notes
Elämää ei ole ilman kemiaa. Se on osa hyvä elämää ja mukana kaikessa, mitä näemme koemme tai tunnemme ympärillämme ja itsessämme. Kemia yhdistää. Se on jatkuvasti kehittyvä luonnontiede, joka yhdistää eri aloja ja ihmisiä, ja mahdollistaa uusiutumisen. Kemia on maailman luovin ala. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuva diesel ja lääkkeet ovat esimerkkejä meille kaikille tärkeistä kemian ratkaisuista.
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