13.4.2015

(/)

Totta se on: Eurooppa käyttää kehittyviä maita savupiippunaan - Suomenkuvalehti.fi

VIIKON LEHTI

KOTIMAA (HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI/KATEGORIA/KOTIMAA/)
ULKOMAAT (HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI/KATEGORIA/ULKOMAAT/)

KULTTUURI (HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI/KATEGORIA/KULTTUURI/)

(http://suomenkuvalehti.fi/wp-content/uploads/2015/03/teras_tehdas_Kiina-630x400.jpg)

TIEDE (HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI/KATEGORIA/TIEDE/)

Uusimmat
MIELIPIDE (HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI/KATEGORIA/MIELIPIDE/)

(http://suom

ULKOMAAT
login_redire
(HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI/KATEGORIA/ULKOMAAT/)
seonEUROOPPA
eurooppa(HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI/KATEGORIA/ULKOMAAT/EUROOP

BLOGIT (HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI//BLOGIT/)

kayttaa-

Peltirummun uudet rytmit
kehittyviamaita(http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/euroop
savupiippu
uudet-rytmit/)

ULKOMAAT
(HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI/KATEGORIA/ULKOMAAT/)
AMERIKKA
(HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI/KATEGORIA/ULKOMAAT/AMERIK

Presidenttiydestä kisaavan Hillary Clintonin
tilanne on ainutlaatuinen
(http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/amerik
kisaavan-hillary-clintonin-tilanne-onainutlaatuinen/)

Terästehtaalla Huaibeissa Kiinassa. Arkistokuva. © AP / LEHTIKUVA
TIEDE (HTTP://SUOMENKUVALEHTI.FI/KATEGORIA/TIEDE/)

Totta se on: Eurooppa käyttää
kehittyviä maita savupiippunaan
Ilmastopolitiikkaa ei kuitenkaan voi osoittaa syylliseksi hiilivuotoon.
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Entinen europarlamentaarikko EijaRiitta Korhola (kok) kritisoi joulukuussa Helsingin
yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassaan Climate Change as a Political Process: The Rise
and Fall of the Kyoto Protocol
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136507) eurooppalaista ilmastopolitiikkaa.
Korholan mukaan Kioton sopimus ei ole onnistunut merkittävästi vähentämään edes
sopimuksen solmineiden maiden päästöjä. Sopimuksen ulkopuolelle jääneiden maiden päästöt
ovat kasvaneet sekä niiden oman talouskasvunsa takia että siksi, että ne tuottavat tavaroita
Kioton sopimukseen kuuluvien maiden kulutukseen.
Korholan mukaan globaalit hiilidioksidipäästöt ovat nyt 50 prosenttia korkeammat ja
nykytrendeillä ne olisivat nousemassa tuplasti suuremmiksi vuoteen 2030 mennessä kuin
Kioton sopimuksen viitevuonna 1990. Euroopan unionin osuus päästöistä on supistumassa
yhdeksästä prosentista neljään prosenttiin.
Pelkästään omia päästöjä vähentämällä me eurooppalaiset emme siis voi juuri vaikuttaa
ilmastonmuutokseen. Usein kuitenkin väitetään, että Euroopan olisi toimittava esimerkkinä
muulle maailmalle.
Jos jokin mekanismi, esimerkiksi päästökatto- ja kauppa, toimii Euroopassa, muut maat voivat
ottaa siitä mallia. Jos kehittyneet maat voivat omalla esimerkillään osoittaa, että talouskasvu
on mahdollista ilman, että hiilidioksidipäästöt kasvavat, olisi maailmanlaajuisen
ilmastosopimuksen neuvotteleminen paljon helpompaa.
Korhola esittää kuitenkin väitöskirjassaan, että Eurooppa ei ole onnistunut edes omien
päästöjensä vähentämisessä.
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Korholan mukaan ilmastopolitiikkamme on ajanut teollisuutta Kiinaan ja muihin löyhemmän
ympäristöpolitiikan maihin. Koska näissä maissa ei rajoiteta hiilidioksidipäästöjä, samojen
tuotteiden valmistus on saattanut synnyttää jopa enemmän päästöjä kuin jos ne olisi
valmistettu omissa energiapiheissä prosesseissamme.
”Kun kulutuskysyntään vastataan EU:n ulkopuolisella likaisemmalla tuotannolla,
ilmastoponnistuksiamme koskeva huonoin uutinen on, että globaalilta kannalta arvioituna ne
eivät näin ollen ainakaan toistaiseksi ole edistäneet ilmastonmuutoksen torjuntaa, valtavista
satsauksista huolimatta”, Korhola sanoo väitöstiedotteessaan.
”Jatkamista samalla linjalla on kuitenkin perusteltu sillä, että ennen pitkää muut seuraisivat
EU:n esimerkkiä. Tälle ei ole näyttöä: isot päästäjät ovat jo kauan sitten valinneet toisenlaisen
strategian; EU:n päästökattoja asettavaa politiikkaa pidetään kalliina ja tehottomana.”

Pitääkö Korholan kritiikki ilmastopolitiikkaa kohtaan paikkansa?
Väittämä sisältää oikeastaan kaksi osaa. Ensimmäinen ottaa kantaa siihen, onko EU:n tuonnin
aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrä lisääntynyt yhtä paljon kuin EU:n omat päästöt ovat
vähentyneet.
Toinen kysymys on, onko Euroopassa harjoitettu ilmastopolitiikka, siis Kioton sopimus ja
EU:n päästökauppa, suoranaisesti aiheuttanut EU:n kulutuksen päästöjen siirtymisen Kiinaan
ja muihin halpatuotantomaihin.
Kansanedustajat Jaana Pelkonen (kok) ja Osmo Soininvaara (vihr) ovat toisistaan
riippumatta ottaneet kantaa ensimmäiseen kysymykseen. Pelkonen esitti omalla blogillaan
(http://www.maailmantaloudentekijat.fi/blogi/jaana-pelkonen-globaalissa-taloudessa-omantontin-pitaa-olla-kunnossa), että EU on onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään
yli 18 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Se on näin osoittanut, että päästöjen leikkaamisen ei
tarvitse tarkoittaa talouskasvun leikkaamista, sillä talous on kasvanut yli 40 prosenttia tänä
aikana.
Osmo Soininvaara kirjoitti omalla blogillaan
(http://www.soininvaara.fi/2015/02/24/nollakasvun-yhteiskunta/), että ”teollisissa maissa
yhteys reaalisella BKT:lla mitatun talouden volyymin ja raaka-aineiden ja energian käytön
välillä taittui. Näin kävi, vaikka luonnonvarojen kulutukseen laskettaisiin mukaan
tuontitavaroihin sisältyvät panokset.”
Pelkosen väite ei Ilmastotieto-blogille
(https://ilmastotieto.wordpress.com/2015/03/09/faktantarkastus-eun-talouskasvu-ja-co2paastot/) kirjoittavan Aki Suokon mukaan pidä paikkansa. Faktantarkistus on julkaistu
lyhyemmässä muodossa myös Faktabaarissa (http://faktabaari.fi/fakta/talouskasvun-jamateriaalisen-kulutuksen-irtautuminen-toisistaan-teollisissa-maissa/).
Ilmastotiedon keräämien tietojen mukaan EU:n talouskasvu ei ole irtautunut
hiilidioksidipäästöjen kasvusta, vaan kehittyviin maihin on ulkoistettu melkein kaksi kertaa
niin paljon hiilidioksidipäästöjä kuin omalla maaperällä vähennettiin 1990–2008. Pelkästään
Kiinaan päästöjä ulkoistettiin suurin piirtein saman verran kuin niitä omalla maaperällä
vähennettiin.
EU-kansalaisten kulutuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat siis kasvaneet
tarkasteltavalla aikavälillä. Hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin kasvaneet bruttokansantuotetta
vähemmän, joten Soininvaara kuitenkin oli oikeassa: päästöt eivät enää seuraa talouskasvua
yhden suhde yhteen.

Olisivatko maailman hiilidioksidipäästöt ilman Kioton sopimusta ja Euroopan unionin
päästökauppajärjestelmää sitten pienemmät kuin nyt, kuten Korhola väittää?
Sitä, että niin kutsuttua hiilivuotoa tapahtuu – eli että Eurooppa ikään kuin käyttää kehittyviä
maita savupiippuinaan – voi pitää toteennäytettynä.
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Korhola ei kuitenkaan viittaa mihinkään tutkimukseen, joka osoittaisi, että juuri
ilmastopolitiikan kannustimet olisivat tämän ulkoistamisen syy. Yleensä tätä globalisaatioksi
kutsuttua ilmiötä on selitetty Kiinan ja muiden kehittyvien maiden alhaisemmilla
työvoimakustannuksilla.
”En muista äkkiseltään nähneeni tutkimusta, jossa hiilivuoto olisi osoitettu nimenomaan
ilmastopolitiikan vaikutukseksi, tai jossa eri tekijöiden vaikutuksia hiilivuodossa olisi eritelty”,
Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Laura Saikku kertoo.
Korhola viittaa väitöskirjassaan Saikun artikkeliin. Artikkelia ei kuitenkaan ole vielä julkaistu.
On kuitenkin selvää, että jos Kioton ilmastosopimuksessa olisi määritelty eri mailta vaadittavat
päästövähenemät kulutuksen eikä tuotannon mukaan, olisi tuotannon ulkoistamista
kehittyviin maihin jouduttu rajoittamaan.
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