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Yleishavaintoja  sopimusteks8stä

•  Liike-‐elämään	  ei	  juuri	  mainintoja	  sopimuksessa	  
•  Yksityinen	  sektori	  mainitaan	  sopimuksessa	  vain	  kerran	  (Ar3kla	  6	  4b)	  
•  Oli	  pe:ymys:	  ilman	  markkinoita	  hiilineutraalia	  yhteiskuntaa	  ei	  synny	  
	  

•  Liike-‐elämä	  epäsuoras3:	  hintaa	  hiilelle	  
•  Ar3kla	  6,	  1-‐3:	  mahdollisuus	  maiden	  väliseen	  vapaaehtoiseen	  päästökauppaan	  
(vrt.	  Kioto)	  
•  Ar3kla	  6,	  4-‐7:	  kestävän	  kehityksen	  mekanismi	  (vrt.	  CDM)	  
•  Ar3kla	  6,	  8-‐9:	  non-‐market	  lähestymistavat	  

•  Liike-‐elämä	  epäsuoras3:	  suoria	  liiketoimimahdollisuuksia	  
•  Ar3kla	  	  9:	  ilmastorahasto	  
•  Ar3kla	  	  10:	  teknologian	  siirto	  



Sopimuksen  yleinen  merkitys

•  Varmuus	  hiilivapaan	  talouden	  luomisesta:	  sille	  on	  globaali	  poliiOnen	  
tahto	  
•  Kehitys	  kulkee	  koh3	  kivihiilen	  aikakauden	  loppua	  globaalissa	  taloudessa	  
•  Uusiutuvan	  energian	  ja	  öljyä	  korvaavien	  ratkaisujen	  kysyntä	  kasvaa	  
•  Uusiutuvat	  voi:avat	  ja	  fossiilinen	  häviää:	  energiasektorin	  rakennemuutos	  	  

•  Kutsu	  siirtää	  investointeja	  ja	  rahoitusvirtoja	  pois	  fossiilisista	  
energialähteistä	  (hiiliriski)	  uusiutuvaan	  energiaan	  
•  Suunnitelmissa	  siirtää	  suuria	  summia	  uusiutuviin,	  esimerkkejä:	  
•  Goldman	  Sachs	  150	  mrd	  USD;	  Bank	  of	  America	  125	  mrd	  USD,	  CITI	  100	  mrd	  USD	  
•  Joel	  Makower	  (GreenBiz):	  3000	  mrd	  USD;	  800	  suurinta	  yritystä	  	  

•  Kilpailukykyongelma	  lievenee	  ja	  hiilivuotoriski	  vähenee	  Euroopassa	  
•  Keskeisten	  kilpailijamaiden	  tehostaessa	  ilmastotoimia	  kustannukset	  kasvavat	  
sielläkin,	  jolloin	  kustannuskilpailukyky	  tasoi:uu	  



Sopimuksen  välitön  vaikutus  

•  Ei	  aiheuta	  uusia	  talousrasiOeita	  vuoteen	  2030	  
•  EU	  on	  jo	  pää:änyt	  yksipuolises3	  2030	  tavoi:eista	  ja	  ne	  siirtyivät	  sopimukseen	  EU:n	  
INDC:nä	  (tarjouksena)	  

•  Alkuvuonna	  nähdään,	  onko	  halua	  kiristää	  tavoi:eita,	  Pariisissa	  sitä	  ei	  ollut	  

•  Suomen	  hallitus:	  EU:n	  ase:amat	  tavoi:eet	  2020	  saavutetaan	  etuajassa	  
•  Ei-‐pk-‐sektori:	  16%	  vähennys	  -‐	  saavutetaan	  
•  Uusiutuva	  energia:	  38%	  osuus	  -‐	  saavutetaan	  
	  

•  Hallitusohjelma	  2020	  
•  Ir3	  kivihiilestä	  ja	  öljyn	  kulutuksen	  puoli:aminen	  
•  Uusiutuvan	  energian	  osuuden	  kasva:aminen;	  biotalous	  
•  Kehi:yneet	  liikennepol:onesteet	  	  
	  

•  TavoiOeet	  2030:	  työstäminen	  alkaa	  {taakanjako,	  kunnianhimo}	  
•  Haluammeko	  vaiku:aa	  päästävähennysten	  jakoon	  päästökauppa	  ei-‐päästökauppa	  



Sopimuksen  tuomat  mahdollisuudet

• Cleantech	  –sektorin	  viennille	  uusia	  mahdollisuuksia	  
-‐  Energiatehokkuusratkaisujen	  kysyntä	  kasvaa	  
-‐  Uusiutuvan	  energian	  kysyntä	  kasvaa	  
-‐  Samalla	  muidenkin	  puhtaiden	  ratkaisujen	  (vesi,	  jätehuolto)	  kasvaa	  

	  
•  UuOa	  ponOa	  tutkimus-‐	  ja	  kehitystyöhön	  

-‐  Sähkön	  varastoin3	  
-‐  Power	  to	  gas	  –ratkaisut	  {vety,	  fossilinen	  öljy}	  
-‐  Energiajärjestelmien	  ICT-‐pohjaiset	  käy:äjälähtöiset	  ratkaisut	  
-‐  Älykkäät	  sähköverkot	  

•  Prosessiteollisuuden	  kilpailukyky	  voimistuu	  	  
-‐  Tuotannon	  puhtaus,	  resurssi-‐	  ja	  energiatehokkuus	  suurempi	  kilpailuvalO	  



Sopimuksen  toteu,amisen  antamia  mahdollisuuksia

Toiminta	  ilmastorahoituksen	  kauOa	  
-‐  Yksityisen	  rahoituksen	  ja	  julkisen	  rahoituksen	  suhde	  
-‐  Ko3maiset	  ratkaisut	  osana	  kehitysmaille	  menevää	  rahoitusta	  

Teknologiasiirrot	  ja	  kapasiteeVn	  luominen	  
-‐  Kehi:yneen	  teknologian	  vieminen	  ja	  käy:öönoton	  avustaminen	  kehitysmaihin	  
-‐  Osaamispohjan	  ja	  infrastruktuurin	  luominen	  kehitysmaihin	  
-‐  Koulutusvien3	  
	  
Non-‐market	  ratkaisut	  
-‐	  EU	  ei	  ollut	  näistä	  innostunut,	  mu:a	  
-‐	  toinen	  kanava	  teknologiasiirtoihin	  
	  



Kuinka  tar,ua  mahdollisuuksiin?
•  Kilpailu	  kehitysmaiden	  markkinoilla	  tulee	  olemaan	  kova	  

•  Ilmastopaneelin	  tutkimus:	  Suomen	  suhteellinen	  etu:	  energian	  säästö,	  bioenergia,	  ICT-‐
ratkaisut	  

•  Cleantech	  yritykset:	  suuret	  yritykset	  keskeisimmät	  toimijat	  
	  	  
•  Suuret	  cleantech	  yritykset	  

•  Globaaleja	  toimijoita	  –	  löytänevät	  3ensä	  
•  InnovaViviset	  ICT	  ja	  teknologiayritykset	  

•  Teknologian	  siirto	  ja	  kapasitee3n	  luominen	  
•  Pk-‐yritykset	  

•  Kaiken	  tasoinen	  apu	  kielitaidosta	  alkaen	  
	  

•  Toimia	  ainakin	  
•  Ko3maisen	  ilmastorahoituksen	  ja	  teknologiaratkaisujen	  linki:äminen	  
•  Vien3takuut	  ei-‐markkinapohjaiseen	  mekanismiin	  
•  Kaupallisten	  lähetystöjen	  lisätoimet	  
•  Erikoistuneet	  vien3ponnistelut	  


