A journey into the Future of Europe
with the European Chemical Industry
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VÄLKOMMEN TILL 2050!
Cefics vision i 8 punkter för ett framtida
Europa och dess framgångsrika,
konkurrenskraftiga kemiindustri år 2050

1 Geopolitik

2 Ekonomi

VÄRLDEN HAR BLIVIT
MER VÄLMÅENDE OCH
MER KOMPLEX I EN
FRAGMENTERAD OCH
OSÄKER GEOPOLITISK
MILJÖ.

EUROPA HAR SKAPAT
SIN EGEN SÄRSKILDA
OCH KONKURRENS
KRAFTIGA PLATS I DEN
GLOBALA EKONOMIN.

Globala handelsflöden
har förändrats betydligt
till följd av både teknisk
utveckling och en alltmer
isolerad regionalpolitik,
som hämmar multi
lateralismen och stör
värdekedjorna. Inom de
flesta regioner ökar den
ekonomiska och politiska
integrationen, men
mellan olika regioner
ökar fragmenteringen.
Kina och Indien har
utvecklats till ledande
globala ekonomier och
Afrika har blivit en viktig
importmarknad.

3 Cirkulärt

DEN EUROPEISKA
EKONOMIN HAR
BLIVIT CIRKULÄR, OCH
ÅTERVINNER ALLA
TYPER AV MOLEKYLER
TILL NYA RÅVAROR.

Intäktstillväxten för den
europeiska kemiindustrin
har varje år överträffat
den europeiska brutto
nationalprodukten
(BNP). Värdet av den
europeiska kemikalie
produktionen har ökat
genom specialisering
och fokus på digita
lisering, trots att till
växten i de kemiska
produktionsvolymerna
har stabiliserats. I en
miljö med gynnsam
lagstiftning och en
konkurrenskraftig
produktion av handelskemikalier främjas
effektiva, väl under
hållna, toppmoderna
och samlade tillgångar i
Europa.

Europas kemiindustri
står i centrum för denna
utveckling och är både
producent av produkter,
som värdesätts av
samhället, och ledande
inom återvinning.
Industrin fungerar som
återvinningsinstans i
det cirkulära samhället
och omvandlar avfall
till värdefulla nya
råvaror. Problemet med
plastavfall i miljön har
fått en lösning.
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4 Klimat

KLIMATFÖRÄND
RINGARNA
FORTSÄTTER ATT
FÖRÄNDRA VÅR
PLANET.
Det europeiska
samfundet är nära
att uppnå nollutsläpp
av växthusgaser och
har lyckats få med sig
samtliga europeiska
medborgare och
regioner. Jungfruligt
fossilt kol används
selektivt och produk
tivt. Den europeiska
kemiindustrin har
uppnått en betydande
minskning av sina egna
växthusgasutsläpp
och anpassat sig till
ett föränderligt klimat.
Den spelar en central
roll när det gäller att
tillhandahålla tekniskt
och ekonomiskt
genomförbara
metoder för att uppnå
Europas ambitiösa
mål för minskning av
växthusgasutsläpp.

5 Miljö

I EUROPA HAR MAN
SATT SKYDDET AV
MÄNNISKORS HÄLSA
OCH MILJÖN SOM
HÖGSTA PRIORITET I
EN KOMPROMISSLÖS
POLITISK AGENDA.
Globala hållbarhets
standarder har utveck
lats framgångsrikt.
Hållbar, bio- och
fossilbaserad kemi
har slagits samman
till ett spektrum av
lösningar som styrs av
faktabaserade regler.
Europas kemiindustri
erkänns och välkomnas
som en oumbärlig
leverantör av säkra,
hållbara och innovativa
lösningar i samhällets
tjänst samt som en
pålitlig partner och
attraktiv arbetsgivare.

6 Industri

7 Digitalisering

DEN EUROPEISKA
INDUSTRIN HAR
BLIVIT MER
INTEG RE R AD OCH
SAMARBETSINRIKTAD
I ETT EU-OMFATTANDE
NÄTVERK AV OLIKA
SEKTORER SOM
ENERGI, BRÄNSLE,
STÅL, KEMIKALIER
OCH ÅTERVINNING.

DIGITALISERINGEN
HAR HELT FÖR
ÄNDRAT VÅRT
SÄTT ATT ARBETA,
KOMMUNICERA,
INNOVERA, PRO
DUCERA OCH
KONSUMERA OCH
BIDRAGIT TILL EN
TRANSPARENS I
VÄRDEKEDJOR.

Detta ömsesidiga
beroende har stärkt
den europeiska
kemiindustrins
konkurrensfördel.
Den har också stärkt
dess centrala roll för
omvandlingen av den
europeiska industrin
i sin helhet.

Europa har anammat
digitaliseringen och
den fjärde industriella
revolutionen och
investerat kraftigt
i utbildning inom
vetenskap, teknik,
ingenjörsvetenskap
och matematik (STEM).
Europa har bibehållit
förmågan att lyckas.
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8 FN:s
globala mål

FN:S GLOBALA
MÅL FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING OCH
EFTERFÖLJANDE
MÅL ÄR I CENTRUM
FÖR DE EUROPEISKA
AFFÄRSMODELLERNA.
De har öppnat affärs
möjligheter i form av
ökade marknadsandelar
för dem som erbjuder
lösningar på dessa
utmaningar.
Den europeiska
kemiindustrin ger sitt
bidrag till en rättvis
övergång till ökad
ekonomisk, miljömässig
och social hållbarhet,
inte bara i Europa utan
i hela världen.
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EN INBJUDAN
Det är omöjligt att bygga en bättre framtid för Europa
utan en framgångsrik europeisk kemiindustri.

Denna rapport är ett initiativ från
den europeiska kemiindustrin för
att beskriva en möjlig väg mot ett
välmående och mer hållbart Europa
år 2050.

Detta är vårt åtagande inför resan
framåt: Renare, säkrare, mer
cirkulära. Producera mer med mindre.
Ökad rättvisa. Digitalisera. Dynamiska
och motståndskraftiga.

Det är bara två investeringscykler
bort för en bransch som tänker i
årtionden. Denna vision som beskriver
vår industri i mitten av århundradet
är vår inbjudan att diskutera och
debattera de brådskande beslut vi alla
står inför – förutsättningarna för en
värld som är renare och sundare och
mer inkluderande, där den kostsamma
övergången till klimatneutralitet har
varit socialt rättvis, och där Europa
upprätthåller sin globala betydelse.

I samhället blir vi alltmer medvetna
om hur vårt agerande inverkar på
jordens miljö och på vår hälsa och vi
vidtar unika åtgärder för att mildra
denna påverkan. Europa uppmanar
till återanvändning och återvinning.
Att minska växthusgaserna ligger
högst upp på den politiska agendan.
Industrin investerar i förnybar energi
och utsläppsfria transporter.

Vi levererar produkter som människor
värdesätter och främjar deras önskan
om ett bättre liv, en sund planet, fred
och välstånd. Vi tillverkar allt från
tvål till lösnings- och tätningsmedel
och från biobränslen till plast och
vitaminer och aktiva ingredienser till
läkemedel (för att bara nämna några).
Som "industriernas industri" hjälper vi
andra branscher och värdekedjor från
bygg- och anläggning till transport
och energi att uppnå sina mål. Vi är en
bransch värd 650 miljarder euro, med
en potential på biljoner euro. Vi är en
del av framgångsstrukturen genom
att på ett hållbart sätt tillverka de
råvaror och högteknologiska material
som bygger upp vårt moderna,
resurseffektiva samhälle.

Som industri befinner vi oss i ständig
dialog med samhället om kontinuerliga
förbättringar av kemikaliesäkerheten,
skyddet av människors hälsa och
miljön samt den biologiska mång
falden. Vi äger inte sanningen och kan
inte heller med säkerhet förutsäga
framtiden. I denna anda bjuder vi
in dig, i både huvudrapporten och
i ett antal provocerande, fiktiva
framtidsscenarier, att tillsammans
med oss utforska ett antal ”Alternativa
framtidsbilder” för att vi inte ska missa
nya utmaningar och bättre möjligheter
– och hamna i en framtid som ingen
vill ha.

Vi vill inte bara fortsätta vara
framgångsrika de kommande 30
åren och framåt, utan också leda den
globala omvandlingen av vår industri
genom att erbjuda europeiska
lösningar på globala utmaningar.
Nya tekniker förändrar det sätt vi lever
och arbetar – till det bättre. Det är en
spännande affärsmöjlighet som vi är
angelägna att förverkliga – att skapa
tusentals bra arbetstillfällen och fler
möjligheter till mångfald i arbetslivet.
Vår vision och hela denna rapport
bygger på en djupgående, årslång
analys av officiell, kvantitativ och
kvalitativ forskning om megatrender,
alternativa råvaror och cirkulär
ekonomi, klimatförändringar och
den europeiska energimixen. Vi
har konsulterat ledande experter,
opinionsbildare och andra intressenter.
Baserat på dessa diskussioner gjorde
vi en rad antaganden och bjöd in
hundratals experter från hela världen
för att utmana våra antaganden.
Och det gjorde de. Vi lyssnade. Och
diskussionen fortsätter.

”VI ÄR EN INDUSTRI VÄRD
650 MILJARDER EURO, MED EN
POTENTIAL PÅ BILJONER EURO”
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”DEN HÄR RAPPORTEN
BJUDER IN DIG ATT
VARA MED OCH FINNA
EN VÄG FRAMÅT FÖR
DEN EUROPEISKA
KEMIINDUSTRIN”

Den här rapporten bjuder in dig att
vara med och finna en europeisk
väg framåt för kemiindustrin. Vi
kommer inte att ha lika många ingen
jörer som Kina. Vi har inte samma
råvarutillgångar som Nordamerika
eller länderna vid Persiska viken. Vi
kommer att kämpa för att behålla
våra exportmarknader, men vi måste
definiera vårt eget, europeiska sätt.
Av rent egenintresse måste den
europeiska kemiindustrin bygga vidare
på Europas styrka om vi ska kunna
trygga framtiden och uppfylla förvänt
ningarna från investerare, våra med
arbetare och de samhällen de lever i. Vi
tror att vi kan göra detta. Det kommer
varken att vara enkelt eller bekvämt.
Men det är nödvändigt och det betyder
att vi måste tänka utanför ramarna.

Det Europeiska sättet innebär att
innovera mot cirkulära modeller, att
vara ledande inom hållbarhet och
ligga i framkant när det gäller ny
teknik. Det betyder att samarbeta
med sektorer utanför kemiindustrin
och expandera bortom våra gränser.
Men också att våra kunder ser oss som
pionjärer.
Vår rapport är mer optimistisk än vad
du kanske förväntar dig med tanke på
samhällets många aktuella politiska och
ekonomiska farhågor. Vi tror att den
europeiska kemiindustrin kan blomstra
samtidigt som vi hjälper Europa att bli
koldioxidneutralt, minskar plastavfallet,
går mot en cirkulär ekonomi och svarar
upp mot allmänhetens legitima farhågor
när det gäller hälsa och säkerhet.
Vi gör inte anspråk på att ha alla svar,
och vi vet att vi kommer att behöva
samarbeta med myndigheter och sam
hället för att vår realistiska förhoppning
ska bli framgångsrik. Vi hoppas att du
vill vara med.

Daniele Ferrari
Cefic President

Marco Mensink
Cefic Director General
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VÅR RESA
Denna vision för den europeiska kemiindustrin är
resultatet av en omfattande kvantitativ och kvalitativ
rådgivningsprocess som är den bredaste som
vår industri någonsin genomfört.

Lansering

Djupdykning

Delphi-studie

Detta visionsdokument, som lanse
rades av Cefic styrelse i oktober
2017, vill stimulera diskussionen
om ett sunt näringsliv och politiskt
och samhälleligt beslutsfattande.
Det bygger på konsensusbaserade
framtidsscenarier. Framtidsscenarier
är en väletablerad metod som hjälper
ledare och deras organisationer att
fånga tydliga och alternativa tankar om
framtiden, i syfte att ta fram och prova
kritiska antaganden och upptäcka nya
möjligheter som kan skapa nya och
bättre resultat.

Projektet började med en djupdykning
i all relevant forskning. Sedan träffade
vi konsulter som McKinsey, Deloitte,
DECHEMA, Accenture, ECOFYS och
Korn Ferry samt Europeiska kommissionens team för framtidsstudier. Där
efter, i nära samarbete med Köpenhamns
Institut för framtidsforskning (CIFS)
som övervakar mer än 100 olika trender
och megatrender, identifierade vi
de som är av störst relevans för den
europeiska kemiindustrin och enades
om 32 viktiga antaganden om de
faktorer som med största sannolikhet
kommer att ha en stor inverkan på
branschens utveckling.

För att pröva våra antaganden under
kastade vi dem en Delphi-studie1 ,
utformad för att ge strategiska
förutsägelser, i situationer med
komplexa ämnesområden och hög
grad av osäkerhet. Vår Delphi-studie
omfattade en systematisk, interaktiv
undersökning som utfördes av mer än
300 granskare, allt från experter från
kemiindustrin till akademiska, statliga
och oberoende experter inom andra
områden.
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Den har involverat mer än 300 intressenter
från akademin, myndigheter och tankesmedjor.
Dessa personer kommer från mängd olika discipliner,
både inom kemisektorn och andra sektorer.

Vision

Framtidsscenarier

Tack!

Sammantaget har dessa antaganden
använts för att kommunicera en
realistisk och genomförbar vision
som utgångspunkt för en bredare
dialog om utvecklingen av den
europeiska kemiindustrin och dess
samhällspolitiska omgivning, från
idag till 2050. Det är endast en möjlig
framtid bland flera tänkbara. Den
påverkas av ett brett spektrum av yttre
influenser och osäkra faktorer. Men det
är en välgrundad, rimlig uppskattning
av framtiden som varken är avsiktligt
positiv eller negativ.

Samtidigt med vårt arbete med
CIFS och Delphi-studien har vi
vägletts av dr. Angela Wilkinson,
en välrenommerad forskare och
expert på framtidsstudier och
scenarioplanering som har arbetat
med policyskapande organisationer
som OECD och lett andra ambitiösa
internationella framtidsstudier.
Tillsammans tog vi fram olika fiktiva
framtidsscenarier, "Facets of the
Future", för att få en bredare kontext
och fler utmanande perspektiv på en
framtid vi måste förbereda oss inför.

Vi vill tacka många personer för det
hårda arbete de lagt ner på att ta fram
den här visionen. Bland dessa märks
Richard Northcote, som ledde arbetet,
men som tyvärr gick bort under
processen. Hans oavslutade arbete och
vision kommer att fortsätta i den resa
som vi nu påbörjar.
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VAR VI
KOMMER IFRÅN
K

emin har varit en viktig del av vår värld
sedan tidernas begynnelse och utgör den
biokemiska grunden för själva livet.

Vår industriella struktur, våra aktiviteter
och produkter bidrar till miljontals människors väl
befinnande i Europa och övriga världen. I en ständig
strävan efter upptäckter, vare sig det gäller att förutse
eller svara upp mot samhällets behov som spänner från
hälsosam mat till vården av en åldrande befolkning
och tillgång till rent vatten, rena transporter och ökad
uppkoppling, har kemisterna gett oss läkemedel, hygien
artiklar, gödningsmedel, färger, isoleringsmaterial,
bekämpningsmedel och plaster. Kemikalier har varit
avgörande för att använda naturresurser som vatten och
energi på ett effektivt sätt.
Idag är den europeiska kemiindustrin oumbärlig för det
moderna livet, eftersom den producerar byggstenarna och
de högteknologiska materialen som vårt moderna samhälle
vilar på. Våra molekyler och material används i alla branscher,
från jordbruk till bygg- och anläggning, mat och dryck, energi,
hälsovård, maskiner, textilier, sjukhus och transporter2. Vi
utvecklar mer affärsmodeller baserade på ”vagga-till-vagga”
som optimerar värdet genom flera livscykler.
EU:s kemisektor sysselsätter 1,2 miljoner högt kvalificerade
personer direkt i 28 000 företag. En nyligen gjord studie
från Oxford Economics3 rapporterar att kemisektorn är
basen för ca 19 miljoner jobb i alla försörjningskedjor. Den
genererar mer än 540 miljarder euro om året i försäljning4
och 170 miljarder euro i förädlingsvärde i Europa5. Vi tillämpar
samhällsansvar (Corporate Social Responsibility), etiska
uppförandekoder och principerna för Responsible Care6.

DEN EUROPEISKA KEMI
INDUSTRIN ÄR OCKSÅ EUROPAS
STÖRSTA INDUSTRIELLA
FÖRBRUKARE AV EL

Vi är nära knutna till många andra industrisektorer och
värdekedjor i Europa. Vi är i själva verket industrin för
andra industrier. Vi kommer att utvecklas i takt med våra
värdekedjor och våra förändringar kommer att påverka dem
omkring oss. Av den anledningen, även om vi anser att vi
själva behöver leda vår omställning och avgöra vår framtid,
är vi mycket tydliga med att vi måste göra detta i nära
dialog med alla inblandade.

28 000
FÖRETAG

1,2
MILJONER
JOBB

540
MILJARDER €
FÖRSÄLJNING

Under senare år har den europeiska kemiindustrin alltmer
fokuserat på produkter med högt förädlingsvärde så som
lättviktsmaterial och isoleringsmaterial som förbättrar
energieffektiviteten, avancerat bläck och material för
3D-skrivare, fällnings- och flockningskemikalier som bidrar
till att återvinna värdefulla fosfater ur avloppsvatten, bättre
tvättmedel och avancerade material för batterier, solpaneler
och rotorblad till vindkraftverk.
Den europeiska kemiindustrin är också Europas största
industriella förbrukare av el, vilket ger oss en viktig roll i
omvandlingen av Europas energisystem. Vi har redan gjort
stora förändringar. Våra växthusgasutsläpp har minskat
med nästan 61 % sedan 1990, samtidigt som produktionen
har ökat med 83 % 7. 2050, baserat på dagens tekniska
kunskap, tror vi att vi kan minska utsläppen av växthusgaser
med ytterligare 50 % jämfört med dagens nivåer8 . Det
skulle dock kräva en enorm ansträngning från industrin och
samhället och de rätta ramvillkoren. En 50 % minskning av
växthusgasutsläppen mellan idag och 2050 skulle utgöra en
80 % minskning från 1990 års nivåer. Alla tekniska lösningar,
inklusive koldioxidlagring och återanvändning av koldioxid
som råvara, kommer att behövas för att minska våra utsläpp
av växthusgaser.
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Vi inser att vi som samhälle behöver åstadkomma mer.
Vi kommer att delta i debatten med ett öppet sinne. Av
Delphistudien9 framgick att det krävs banbrytande tekniker
i andra sektorer och ett ökat samarbete över och längs
värdekedjorna för att den europeiska kemiindustrin ska
kunna lämna ett ännu större bidrag.
Den europeiska kemiindustrin investerar mer än 15 % av
sitt förädlingsvärde i nya och förbättrade fabriker och
processer10 – trots en fördubbling av kostnaden för att
följa EUförordningar under de senaste 10 åren11. Ökade
investeringar i digital teknik innebär en potential för ännu
en omvandling av industrins interna processer, sätt att
göra affärer och förhållningssätt till samhället. Under 2017
investerade sektorn ca 10 miljarder euro – ca 25 miljoner
euro om dagen – i forskning och utveckling, inklusive att
hitta vägar att bli mer energieffektiva och minska vårt
koldioxidavtryck.

VÅRA VÄXTHUSGAS
UTSLÄPP HAR MINSKAT
MED NÄSTAN 61 %
SEDAN 1990, SAMTIDIGT
SOM PRODUKTIONEN
HAR ÖKAT MED 83 %

9

Totala växthusgasutsläpp i EU:s
kemiindustri i miljoner ton
(koldioxidekvivalenter). Källa: European
Environment Agency (EEA) och Cefic analys 2018
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Industrin för övriga industrier
Värdekedjelänkar mellan energiintensiva
branscher

Cement

Keramiska och eldfasta material

Kemikalier

Ferrolegeringar och kisel

Gödselmedel

Glas

Kalk

Ickejärnmetaller

Pappersmassa och papper

Raffinering

Stål
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Jordbruk
Keramiska och eldfasta produkter
Cement
Kemikalier
Väg och vattenbyggnad och specialiserade
bygg och anläggningsarbeten
Datorer, elektronik och optisk teknik
Betong, cement och gips
Byggnation
Elektriska utrustningar
El, gas, ånga och luftkonditionering
Tillverkade metallprodukter
Ferrolegeringar och kisel
Gödselmedel
Mat & dryck
Möbler
Glas
Landtransporter och transporter i rörledningar
Maskiner och utrustning, ej klassificerad på annat sätt.
Motorfordon och andra transportmedel
Ickejärnmetaller
Andra ickemetalliska mineraler
Läkemedel
Tryck och ljudmedia
Pappersmassa och papper
Detaljhandel
Raffinering
Gummi och plast
Stål
Textilier och läder
Avfallsinsamling och hantering
Vattenuppsamling, rening, försörjning och avlopp
Övrig tillverkning
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VI ÄR INTE ENSAMMA

E

uropa är världens näst största region för
kemikalieproduktion, efter Kina, men
det är bara halva sanningen. Medan Kina
och Nordamerika är mer fokuserade på
sina egna marknader, har Europa varit
mycket bra på att exportera. Även om vår relativa andel
av världsmarknaden har sjunkit har Europa världens i
särklass största handelsöverskott för kemikalier – 48,1
miljarder euro under 2017 12 – som en följd av den europeiska
kemiindustrins globala prestanda, särskilt inom special
och konsumentkemikalier men även inom finkemikalier, till
exempel läkemedelskemikalier.
Europa är också en av världens största importmarknader
för kemikalier, vilket i allt högre utsträckning gör oss till ett
globalt kunskapscentrum för omvandling av baskemikalier
till produkter med högre förädlingsvärde. EU är Kinas näst
största exportmarknad och den största utomeuropeiska
marknaden för USA.

EUROPA HAR VÄRLDENS I
SÄRKLASS STÖRSTA HANDELS
ÖVERSKOTT FÖR KEMIKALIER
– 48,1 MILJARDER EURO 2017
Europeiska kemikalieproducenter möter växande
konkurrens från tillverkare i andra regioner, som ofta har
mindre strikta regler, förmånligare skattepolitik och tillgång
till billigare energikällor och råvaror. Kina dominerar den
globala rangordningen av kemikalietillverkare, med en
försäljning på 1,29 biljoner euro, mer än EU:s 542 miljarder
euro och USA:s 466 miljarder euro tillsammans.

Kina

Europa

USA

Försäljning: 1,29 biljoner euro
Överskott: 1 miljard euro

Försäljning: 542 miljarder euro
Överskott: 48,1 miljarder euro

Försäljning: 466 miljarder euro
Överskott: 16 miljarder euro

Källa: Cefic Facts & Figures 2018
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2030 kommer Kina förmodligen att stå för mer än hälften av
den globala kemikalieproduktionen och EU och USA endast
för en fjärdedel. Regeringarna i Mellanöstern gör samtidigt
stora investeringar för att diversifiera sina ekonomier bort
från olja och gas.
Internationella energirådet (International Energy Agency)
har förutspått att den globala industriella kemikalie
produktionen kommer att tredubblas vid seklets mitt13,
vilket skapar en enorm affärspotential. Hur den europeiska
kemiindustrin slutligen klarar sig under de kommande 20 till
30 åren, jämfört med andra regioner i världen, beror till stor
del på fyra faktorer: vår förmåga att leda denna omställning,
Europas investeringsklimat jämfört med världen i övrigt
(inklusive tillgången till finansiering för omställningen till en
mer hållbar ekonomi), marknadstillväxten och möjligheten
till fri handel.

2030 KOMMER KINA
FÖRMODLIGEN ATT
STÅ FÖR MER ÄN
HÄLFTEN AV DEN
GLOBALA KEMIKALIE
PRODUKTIONEN

Kina

Europa

USA

Källa: Cefic Facts & Figures 2018
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VI KAN INTE FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN MED ABSOLUT SÄKERHET. VI INBJUDER DIG ATT UTFORSKA ETT ANTAL ALTERNATIVA SCENARIER TILLSAMMANS MED OSS SÅ VI INTE MISSAR NYA UTMANINGAR OCH BÄTTRE MÖJLIGHETER.

TÄNK OM …
VI HADE
SUPERSMARTA
HÅLLBARA
MARKNADER?
14

När John var i 20-årsåldern hatade han att
gå och handla. Vem vill egentlige läsa allt
det finstilta på de knappt läsbara kalorieller prisjämförelse-etiketterna eller
räkna ut vilket som är bäst, fair-trade eller
ekologiska bananer? Så mycket besvär!
Nu gör Penny – hans smarta digitala
assistent som redan vet vad han tycker är
viktigt – det mesta av detta tankearbete.
Hon vitlistar allt nytt som hon tror kan
intressera honom, baserat på hans etiska
inköpskriterier. Hon vet också att han gått
till gymmet mer regelbundet den senaste
tiden, så hon tar sig friheten att lägga
till ett par högproteinprodukter i hans
inköpslista och justerade veckomenyn
på motsvarande sätt. ”Vill du smaka en
ekologisk Carmenère, idag, John?” frågar
vinhandlaren honom när han närmar sig
(namnet fick expediten höra av affärens
AI, som också hanterar den automatiska
betalningen när han går ut från affären).
”Penny säger att det passar bra till den
ekologiska svamprisotton som du ska
äta på tisdag.”
”Gärna,” säger John. ”Du vet alltid vad jag
vill ha!”
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Om det är något vi vet säkert om 2050, så är det
att de tekniska framstegen kommer att överträffa
alla våra nuvarande förväntningar. Precis som
med halvledare och smarta telefoner kommer den
artificiella intelligensen troligen utvecklas mycket
snabbare och gå längre och djupare än vad vi för
närvarande kan förutse. Den kommer att erbjuda
smidig och snabb rådgivning och möjliggöra ett
bättre och mer individualiserat beslutsfattande.
Datorer kommer inte bara att prata med oss, utan
även med varandra. Botar som kör på kvantdatorer
kommer att fatta blixtsnabba beslut, baserade
på vetenskaplig konsensus, stordata, personliga
önskemål och sannolikheter. AI och robotar
kommer att ersätta mycket av rutinarbetet – inte
bara för den enskilda individen, utan även över
hela städer, länder och kontinenter. Därmed kan
vi människor ägna oss åt de arbetsuppgifter som
kräver kreativitet, flexibilitet och strategiska beslut.
Många butiker kan vara mindre och mer upp
levelseorienterade handelsplatser, eftersom det
kommer att vara möjligt att leverera de flesta
varorna direkt från högeffektiva, automatiserade
lager till hem och kontor på beställning. Tillverkningen kan vara nästan helt efterfrågebaserad och
i högre utsträckning ske lokalt: det kommer inte
längre råda brist på fläktar när temperaturen når
30 grader!
Att döma av nuvarande trender kan mycket av
denna utveckling komma från Kina. Kina som
har gjort större investeringar i forskning om
djupinlärning och i utbildningar inom natur- och
ingenjörsvetenskap, teknik och matematik (STEM)
än Europa och USA, kan då ha en konkurrens
fördel som gör att det övergår från att vara en
teknikimportör till en större exportör.

Landets enorma, homogena marknad kan fungera
som en gigantisk, hypereffektiv målgrupp. Centra
liserat beslutsfattande kan underlätta spridningen
av ny teknik med oslagbara skalfördelar.
Europa förväntas fortsätta att vara ledande inom
hållbarhet. Detta skulle säkerställa att framtidens
integrerade värdekedjor bygger på djupa håll
barhetsstrategier, vetenskapliga livscykelanalyser
och rättvisa, rimliga, icke-diskriminerande,
transparenta och obligatoriska utbyten av data.
Blockkedjetekniken kan göra det möjligt för
människor att spåra alla produkter och även
enskilda molekyler i hela värdekedjan. Det skulle
möjliggöra nya, mer hållbara affärsmodeller
som bygger på att hyra produkter snarare än att
äga dem. AI kan ge produktomdömen för de tre
hållbarhetsaspekterna: miljö, ekonomi och socialt.
Det kan hjälpa Europa att ge högsta prioritet åt
minimering av koldioxidavtrycket.

BOTAR SOM KÖR PÅ KVANT
DATORER KOMMER ATT FATTA
BLIXTSNABBA BESLUT,
BASERADE PÅ VETENSKAPLIG
KONSENSUS, STORDATA,
PERSONLIGA ÖNSKEMÅL
OCH SANNOLIKHETER.

Om detta är en framtid vi vill ha, finns det några angelägna frågor som våra ledare behöver
besvara, däribland följande:
Hur kan samhället garantera
att omställningen till en framtid
som domineras av supersmarta,
hållbara marknader blir socialt
rättvis – en marknad där ingen
hamnar på efterkälken?

Hur avgör vi vilka samhälleliga
beslut som ska baseras på
vetenskaplig konsensus och
algoritmer och vilka val som
ska överlåtas på individen.
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Hur kan vi garantera att
Europa är ledande inom globala
hållbarhetsstandarder för
högteknologiska ekosystem,
inom AI och andra digitala
tekniker?

MOLECULE MANAGERS VART ÄR VI PÅ VÄG?

VART ÄR VI
PÅ VÄG?
Vår värld formas av flera olika trender
och megatrender som interagerar precis
som vågor och stundtals rör sig ordnat
i samma riktning, och stundtals kolliderar
i oförutsägbara virvlar.
Vi tror att demograﬁska, ekonomiska,
miljömässiga, tekniska och geopolitiska15
megatrender kommer att ha en mycket
stor inverkan på världen och den
europeiska kemiindustrin 2050.
Vi ska titta på dem en i taget.
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DEMOGRAFI
Klyftan mellan världens fattiga
och rika kommer att öka

EKONOMI
Ett gradvis maktskifte sker stötvis till
förmån för de nya tillväxtekonomierna

MILJÖ
Europa tar initiativ till en
hållbarhetsstrategi och andra
regioner följer efter

TEKNIK
Ny och banbrytande teknik
ger upphov till en exponentiell
ökning av innovationer

GEOPOLITIK
En mer multipolär värld som
är mindre beroende av handel,
särskilt inom energiområdet
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DEMOGRAFI
Klyftan mellan världens fattiga och rika kommer att öka

E

nligt FN:s prognoser kommer jordens
befolkning att öka till nästan 9,8 miljarder
2050, men tillväxten kommer inte att
fördelas jämnt 16 (se grafik).

HJÄLP ÖNSKAS:
MULTIKOMPETENTA KEMISTER

Denna ständigt växande befolkning kommer att öka
efter frågan på naturresurser, energi och livsmedel. Alla
avancerade ekonomier, Europa inräknat, kommer att kämpa
med en åldrande befolkning på grund av ökad livslängd och
lägre födelsetal. I dessa länder kommer befolkningstillväxten
att sakta in, stagnera eller till och med sjunka, medan fler
och fler européer lever i enpersonshushåll. Som region
kommer Europa att ha världens äldsta befolkning 2050,
med mer än 25 % av befolkningen över 6517.
Revolutionerna inom automationsteknik och artificiell
intelligens kommer att tvinga europeiska arbetstagare att
utveckla kompetenser som bygger på ”livslångt lärande”,
för att kunna vara relevanta på arbetsmarknaden under ett
långt arbetsliv. Detta kan öka ojämlikhet och spänningar
i och mellan samhällen. Det kommer att belasta en
redan ansträngd politisk miljö inom EU, och tvinga fram
nödvändiga reformer18 .
Den åldrande arbetsstyrkan och omflyttningen av arbets
kraft kommer att öka skattebördan i och med att skatte
intäkterna sjunker och vårdkostnaderna stiger. Den ljusa
sidan av saken är att förbättrad hälso och sjukvård (t. ex.
regenerativ medicin, genomik) kommer att göra så att vi kan
arbeta längre, så att fler människor kommer att ha två eller
flera karriärer under en livstid19.
Vissa tillväxtekonomier som Kina och Ryssland kommer
också att kämpa med åldrande och minskande befolkningar.
Å andra sidan förväntas Afrika, Sydostasien och Mellanöstern
ha en stark befolkningstillväxt. Detta kommer i sin tur att
öka migrationstrycket på Europa20, men också skapa viktiga
affärsmöjligheter för Europa, särskilt i Afrika.
Demografi och andra trender i Europa förväntas öka konkur
rensen om talanger, vilket kommer att göra det svårare och
dyrare för den europeiska kemiindustrin – idag världsledande
på att behålla talanger21 – att locka och behålla forskare och
ingenjörer som är viktiga för branschens framgång. Asien
– och särskilt Indien – är den enda region där utbudet av
högutbildad arbetskraft växer snabbare än efterfrågan.
Talangkrisen kommer att börja i Europa 202022 och pågå
minst till 2030, vilket riskerar att leda till ”ickeförverkligad
produktion” eller potentiellt inkomstbortfall i förhållande till
efterfrågan, vilket beror på brist på kvalificerad arbetskraft,
enligt forskning av Korn Ferry. 2030 kan denna hypotetiska
förlust uppgå till 8,4 biljoner USD per år för samtliga
branscher i hela världen och drabba Europa hårdare än
andra regioner med högre födelsetal.

Som framtida kemiingenjör behöver du en annan
kompetensmix än den som en typisk nyutexaminerad
organisk kemist har idag. Som laboratorieingenjör
kommer du att arbeta med artificiell intelligens och
stordata för att skapa nya kemiska bindningar och
sätta samman molekyler mycket snabbare än vi kan
idag. Nyutexaminerade kemister kommer att behöva
färdigheter både i organisk kemi och biokemi eller
organisk kemi och genomredigering. Med den ständigt
ökande användningen av digitala verktyg inom kom
munikation kommer våra framtida kollegor att behöva
visa utmärkt samarbetsförmåga, samt större flexibilitet,
ledarskapsförmåga och internationell erfarenhet.

För att motverka denna megatrend måste arbetsgivarna
i Europa vara mer flexibla, anpassningsbara och kreativa.
Kemiföretagen kommer att behöva hjälpa universiteten
att undervisa om kemikalielagstiftningen, ett ämne som
ofta försummas i läroplanerna. De kommer att behöva
anställa och behålla personer med flera färdigheter, till
exempel ingenjörsvetenskap och datavetenskap eller
vetenskap och marknadsföring. Ökad digitalisering i fabriker
innebär troligen att alla medarbetare kommer att behöva
ökad kompetens. Utbildning och omskolning måste vara
permanent, snabb och flexibel.

EUROPA KOMMER ATT HA
VÄRLDENS ÄLDSTA BEFOLK
NING 2050, MED MER ÄN 25 %
AV BEFOLKNINGEN ÖVER 65
Artificiell intelligens kommer att göra en del befattnings
beskrivningar föråldrade i århundradets mitt 23, och tvinga
människor att lära sig nya, mer avancerade arbeten.
Fördelen med detta är att dessa arbeten ger en möjlighet
att skaffa flera olika karriärer och ny inriktning, eftersom de
mer rutinbetonade jobben automatiseras.
EUkommissionen24 anser att investeringar i ”utbildning,
vetenskap, teknik, forskning, innovation och digitalisering är
en förutsättning för att uppnå en hållbar EUekonomi” som
uppfyller FN: s globala mål för hållbar utveckling.
Vi instämmer helt!
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Regional fördelning av den globala befolkningstillväxten
Befolkningen i världen och dess regioner uttryckt i miljoner 1950–2050.
Skuggad region: låg till hög variant. Heldragen linje: medelstor variant.
Källa: FN 2015

Globalt 9,6 miljarder

Asien

Afrika
Europa
Latinamerika

Nordamerika

Oceanien
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EKONOMI
Ett gradvis maktskifte sker stötvis
till förmån för tillväxtekonomierna

Den årliga BNPtillväxten per capita
i utvecklade ekonomier och
tillväxtekonomier
2000–2007, 2015–2050
Källa: CIFS

V

i tror att världs
ekonomin kommer
att fortsätta växa.
På medellång sikt
kommer den eko
nomiska tillväxten också att vara
stabil, men variera mellan olika
regioner och länder. På kort sikt
väntas den ekonomiska tillväxten bli
osäker.
I denna rapport förväntar vi oss att de
utvecklade ekonomierna får en lägre
genomsnittlig BNPtillväxt per capita
mellan 2015 och 2050. Vi förväntar
oss att Europas ekonomi kommer att
växa i måttlig takt med i genomsnitt
ca 1 procent per år fram till 2050, och
att den europeiska kemiindustrin,
som ju i hög grad bidrar till livets alla
aspekter, som lägst kommer att uppnå
denna tillväxt. I tillväxtekonomierna
förväntas BNPtillväxten per capita att
minska, men fortsätta att väsentligt
överträffa tillväxttakten i de utvecklade
ekonomierna. Konvergensen av
tillväxtekonomier och utvecklade
ekonomier kommer att fortsätta, men
i en långsammare takt. Den relativa
BNPandelen för de utvecklade
ekonomierna kommer att minska.

Befolkningsökningens betydelse
för kemiindustrin beror i hög grad
på om den åtföljs av ekonomisk
tillväxt. Befolkningstillväxten i
tillväxtekonomierna kräver mer

Ryssland

Brasilien

EUROPAS EKONOMI
KOMMER ATT VÄXA
I EN MÅTTLIG TAKT
MED CA 1 % PER ÅR
bostäder och infrastruktur, liksom fler
konsumtionsvaror när befolkningen
blir en del av medelklassen. Detta
kommer att öka efterfrågan på
baskemikalier (t.ex. petrokemiska
produkter och vanlig plast) samt för
specialkemikalier (t.ex. lim, belägg
ningar och ingredienser). Mycket av
denna efterfrågan kommer att täckas
av lokal produktion. Europeiska
producenter kommer sannolikt att
möta hårdare konkurrens från asiatiska
företag i takt med att deras kunskaper
om specialkemikalier ökar25.

Indien

Kina

Japan

Ryssland

EU28
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MILJÖN
Europa tar initiativ till en hållbarhets
strategi, andra regioner följer efter

M

ot bakgrund av en
ständigt växande
befolkning i hela
världen ökar
medvetenheten i
samhället om behovet av en effektiv
användning av naturresurser.
Hållbarhet, en gång en reflektion
i efterhand, på vägen mot ökad
utveckling, har idag blivit ett centralt
begrepp i den allmänna debatten, på
grund av den ökande belastningen
på miljön, både lokalt och globalt.
Klimatförändringar och resursbrist
medför risker för ekosystem, skördar,
vattenförsörjning, biologisk mångfald
och markanvändning på lokal, regional
och global nivå. Sambandet mellan
klimat och resurser innebär också
affärsmöjligheter.
För att möta megatrenden mot
hållbarare produkter och marknader
arbetar kemiindustrin redan
på version 2,0 av Responsible
Care26, där nationella bransch
organisationer och deras globala
partners förbinder sig att ständigt
förbättra miljö, hälsa och säkerhet.
Det gäller också resurseffektivitet,
transparens och en kontinuerlig
dialog med samhället. Det ökar också
intressenternas engagemang samt
ger en säker hantering av kemikalier
i leverantörskedjan och under hela
livscykeln.

Vi förväntar oss en fortsatt strävan mot
lägre utsläpp och ännu fler förnybara
energikällor i energimixen27, vilket
kommer att minska kemiindustrins kol
dioxidavtryck. Men vi tror att fossila
bränslen kommer att förbli den viktig
aste råvaran, vilket möjliggörs genom
en hållbar och cirkulär hantering av
kolcykler. Vi förväntar oss att meka
nismerna för prissättning – oavsett om
de är marknadsbaserade eller beror på
beskattning 28– kommer att fortsätta
och stimulera utsläppsminskningar.
Europa som region kommer att gå mot
nollutsläpp i århundradets mitt 29.

EUROPA KOMMER
ATT GÅ MOT
NOLLUTSLÄPP
I ÅRHUNDRADETS
MITT

Europeiska priser för koldioxid och
andra yttre faktorer förväntas öka och
bli högre än i andra regioner i världen.
De prognostiserade priserna kommer
att variera mycket runt om i världen på
grund av olika politiska agendor.

Världens befolkning förväntas vara 9,8 miljarder 2050
Källa: FN

2017: 7,6 miljarder
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2030: 8,6 miljarder

2050: 9,8 miljarder
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TEKNISK UTVECKLING
Ny och banbrytande teknik ger upphov
till en exponentiell ökning av innovationer

N

ya tekniker skapar nya möjligheter, nya
marknader och nya affärsmodeller. De
ger oss nya strategier att möta viktiga
utmaningar, samtidigt som de skapar nya
och ibland oväntade problem. De tekniker
som förväntas ha den största påverkan på världen och den
europeiska kemiindustrin är digitalisering, elektrifiering,
förnybar el, återvinning, koldioxidsnåla syntesprocesser från
cirkulära råvaror, samt koldioxidlagring.
På den digitala fronten kan stordata, analyser, 5G-mobil
telefoni, ”sakernas Internet”, blockkedjor, avancerade
produktionstekniker och billig sensoranslutning, bland andra
framväxande tekniker, få en stor påverkan.

Förnybar energi kommer att bli ännu mer konkurrenskraftig
och lättillgänglig – en viktig förutsättning för att den energiintensiva kemiindustrin ska kunna minska sina koldioxid
utsläpp betydligt30. Energilagring kommer att förbättras och
få större spridning. Tekniska framsteg kommer också ske
såväl inom utvinning av lignocellulosa som ”vit industriell
bioteknik” – dvs. jäsning av kemiska föreningar med hjälp av
genetiskt modifierade värdar som bakterier, svampar eller jäst.
Förbättrad teknik för kemisk återvinning av plaster- och
polymerer kommer också att skapa nya råvarukällor till
europeiska krackers, de industriella anläggningar som
bryter ned komplexa organiska molekyler till enklare
molekyler. Detta kommer att ge upphov till nya värdekedjor
för återvinningsbara polymerer och plaster och främja den
cirkulära ekonomin i Europa.

Kostnadsdeflation för olika energitekniker
Källa: IEA World Energy Investment 2016

22

NYA TEKNIKER
SKAPAR NYA
MÖJLIGHETER,
NYA MARKNADER
OCH NYA AFFÄRS
MODELLER

GRUNDLÄGGANDE TEKNIKER FÖR KOLDIOXIDSNÅL KEMIKALIEPRODUKTION
Källa: DECHEMA 2017

Biomassa till
kemikalier

Biomassa av cellulosa och lignocellulosa och avfallsflöden för
biomassa omvandlas i biotekniska och konventionella processer till
kemikalier och bränslen. Alternativt förgasas biomassa till syntesgas
(CO 2 , H 2 och CO), som används för kemisk syntes.

Koldioxid- och
vätebaserad
syntes av
kemikalier

Koldioxidsnål el används för produktion av väte. Producerat väte får
reagera med koldioxid eller kolmonoxid från industrianläggningar
eller fossildrivna kraftverk för att producera kemikalier. Tekniken
kallas även power-to X.

El till värme

Koldioxidsnål el används för att generera ånga till kemiska
processer (ångkrackning) eller ångdekompression, vilket ersätter
naturgasdriven ångproduktion.

Olja och gasutvinning

Vindkraftverk på land

Storskalig batterilagring

Solceller

LED
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GEOPOLITIK
En mer multipolär värld som är mindre beroende
av handel, särskilt inom energiområdet

P

olitik är kanske det svåraste området
när man ska förutsäga trender, men vi
har ändå uppnått en samsyn om några
viktiga trender. För det första kommer
den nordatlantiska dominansen inom
internationell politik att fortsätta minska. Kina och Indien
kan komma att passera USA och Europa i ekonomisk
betydelse och få en alltmer tongivande roll inom regional
och global politik31.

Sammantaget riskerar världen att bli mer komplicerad när
nya hot uppstår samtidigt som globala säkerhetsstrukturer
försvagas. I en alltmer heterogen geopolitisk miljö kommer
globala företag att utsättas för mer geopolitiska konflikter,
vilket kräver starkare bilaterala och multilaterala institutioner
och engagemang för att se till att globaliseringens fördelar
blir mer jämnt fördelade33.

Den längsta perioden av fred i den moderna historien,
globalisering, fri handel, investeringar – och ja, kemiindustrin
– har bidragit till oöverträffade nivåer när det gäller
människors hälsa, välstånd och livskvalitet, men är nu allt
mer hotade (se det fiktiva framtidsscenariot ”Tänk om vår
värld fortsätter att splittras?” på sidan 48 för att se vart
detta kan leda). På grund av växande protektionism, den 4:e
industriella revolutionen och samhällets prioritering av lokal
produktion kan mer tillverkning ske lokalt än tidigare – vilket
i sin tur kommer att minska handelsintensiteten. Detta kan
bidra till en omställning från årtionden av ökat internationellt
samarbete och ekonomisk globalisering (som tidigare lyft
miljontals människor ur fattigdom till att bli en del av den
globala medelklassen). Det finns en risk för mer nationalism
och protektionism som styrs av populism, allmänhetens
missnöje med det politiska etablissemanget och ökande
ekonomiska och sociala orättvisor. I en sådan miljö kommer
det att bli svårare att enas om gemensamma globala
standarder, riktlinjer och fördrag i frågor som hållbarhet,
data, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Många länder
kommer istället att övergå till bilaterala eller regionala
samarbeten och institutioner32.
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DET FINNS EN RISK FÖR MER NATIONALISM OCH
PROTEKTIONISM SOM STYRS AV POPULISM, ALLMÄN
HETENS MISSNÖJE MED DET POLITISKA ETABLISSEMANGET
OCH ÖKANDE EKONOMISKA OCH SOCIALA ORÄTTVISOR
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VI KAN INTE FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN MED ABSOLUT SÄKERHET. VI INBJUDER DIG ATT UTFORSKA ETT ANTAL ALTERNATIVA SCENARIER TILLSAMMANS MED OSS SÅ ATT VI INTE MISSAR NYA UTMANINGAR OCH BÄTTRE MÖJLIGHETER.

TÄNK OM …
VI FÅR EN
FULLSTÄNDIGT
CIRKULÄR
EKONOMI?
14

Anläggningen för koldioxidåtervinning
växlade upp volymen. Solen sken kraftigt
över norra Europa och vinden blåste.
Resultat: ett stort överskott av förnybar
energi i nätet användes genast för att
utvinna koldioxid ur atmosfären och
omvandla den till förnybara bränslen
och kemisk råvara. Införandet av ett
globalt koldioxidpris, kombinerat
med en massiv ökning av vind-,
våg- och solenergi, hade gjort det
möjligt att hantera världens största
problem – koldioxidökningen i
atmosfären – och omvandla det till en
del av lösningen. Alltsedan dess har den
cirkulära ekonomin, som började med att
återvinna saker som papper och batterier,
utvecklats till att omfatta den osynliga
värld av gaser som alltid finns runt
omkring oss i atmosfären.

OAVSETT OM VI PRATAR
OM ÅTERVINNING AV PAPPER,
BATTERIER ELLER PLAST ÄR
PROCESSEN I GRUNDEN KEMISK
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Kemi spelar en central roll för den cirkulära
ekonomin. Oavsett om vi pratar om återvinning
av papper, batterier eller plast är processen
i grunden kemisk. Den omfattar kretslopp
för återvinning av polymerer (t.ex. PET till
polyesterfiber för tyg, återvunnen PE/PP blandas
med ny polymer för högeffektiva applikationer),
depolymerisation (plastflaskor och polystyren),
kemisk återvinning (blandat plastavfall av lägre
kvalitet till kemisk fabriksråvara för olefiner och
aromater), biobaserade kemikalier och koldioxid/
vätgas till syntetiska gaser och kemikalier.
På 1900-talet krävde man att avfall skulle åter
vinnas i stället för att läggas på soptippar och
förorenade landskapet. Idag ligger fokus på
plaster – särskilt i haven.
Den enda väsentliga skillnaden mellan koldioxid
och andra råvaror, som aluminium och stål, är
priset. Om det införs en universell koldioxidskatt
på fossil koldioxid, kan ”avfallskoldioxid” plötsligt
bli en värdefull råvara och kemiingenjörer skulle
tävla om att uppfinna nya och geniala sätt att
extrahera den ur atmosfären och haven för att
sälja den tillbaka till industrin. Den goda nyheten
är att de inte behöver skapa en helt ny infra
struktur, eftersom den redan finns i form av
rörledningar och lagringstankar.

För fysiska varor skulle kraftfulla stimulans
åtgärder för återvinning, konstruktion med
tanke på återvinning, blockkedjor och nya
affärsmodeller baserade på leasing göra det
oändligt mycket lättare att hantera värdefulla
råvaror i produkter under hela livscykeln.
Plötsligt skulle tillverkarna motiveras att följa
upp sina produkter bättre efter att de har sålts
och uppmuntra alla att ge eller sälja tillbaka
produkterna i slutet av deras livscykel. Prissystem
på molekylnivå skulle underlätta kemikalieleasing
och återvinning.

OM DET INFÖRS EN UNIVERSELL
KOLDIOXIDSKATT PÅ FOSSIL
KOLDIOXID, SKULLE ”AVFALLS
KOLDIOXID” PLÖTSLIGT BLI EN
VÄRDEFULL RÅVARA
Massiva EU-investeringar i icke-fossilbaserade
energikällor kommer att vara avgörande för att
göra ekonomin klimatneutral. De skulle också
bidra till att dramatiskt minska Europas beroende
av vissa importerade råvaror.

Detta möjliga framtidsscenario ger oss anledning att ta itu med följande ledarskapsfrågor:
Är vår nuvarande
ekonomiska modell
redo för en cirkulär
ekonomi, och om så
inte är fallet, vilka
politiska innovationer
krävs för att göra den
ändamålsenlig?

Hur ska vi hantera
förekomsten av
problematiska
kemikalier i en
cirkulär ekonomi?

Vilka blir de
naturliga vinnarna
och förlorarna i en
cirkulär ekonomi
och hur kan vi bättre
hantera omställ
ningen till en mer
rättvis fördelning
av förmåner och
kostnader?
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Hur kan Europa
behålla och
förstärka sin
ledarroll när det gäller
att fastställa globala
hållbarhetsstandarder
för den cirkulära
ekonomin?

Tänk om världens
länder inte kan
komma överens om
globala standarder?
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Hur kommer Europa att se ut 2050?
Att förutsäga framtiden är riskabelt, men med genom
arbetade framtidsscenarier kan vi göra några rimliga
prognoser med utgångspunkt från vad vi vet om trender
inom teknik, ekonomi och politik i dag. Resultatet är en
försiktigt optimistisk syn på framtiden.

Våra hem och kontor kommer att
vara koldioxidneutrala, eller till och
med koldioxidnegativa.

Flygplan, lastbilar och fartyg
kommer att byta till alternativa
bränslen eller bränsleceller.

Våra personliga transportmedel kommer att till
stor del ha omvandlats till självkörande, eldrivna
fordon, bilpooler eller andra transportformer.

Vår miljö – åtminstone i Europa – kommer att
vara renare än idag. Människor kommer att leva
längre och med högre livskvalitet. Förnybara och
andra koldioxidsnåla energikällor kommer att ha
ersatt cirka två tredjedelar av de fossila bränslena
i hela världen. Nästan allt kommer att konstrueras
med tanke på återvinning och allt som går att
återvinna kommer att återvinnas.
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Data kommer att ha ersatt oljan som
den mest värdefulla handelsvaran.

Koldioxid som fortfarande används
i industriella processer kommer
i stor utsträckning att fångas in,
återanvändas och återvinnas som
en värdefull råvara i den cirkulära
ekonomin.

Datautvinning, artificiell intelligens, förebygg
ande underhåll och databaserad process
hantering kommer att förändra industrin.
Blockkedjetekniken kommer att ge en mycket
större överblickbarhet och spåra molekylerna
i vår ekonomi från produktion till återvinning.
Europa kommer att ha minskat sina nettoutsläpp
av växthusgaser till noll.

Europa kommer att bli världsledande inom hållbar
teknik. Alla dessa visioner är mycket rimliga och
mycket önskvärda, även var för sig. Och de blir
ännu mer troliga och mer önskvärda som en del
av ett sammanhängande system.
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D

enna rapport om en vision för den euro
peiska kemiindustrin i århundradets mitt
är vårt sätt att säga att vi kommer att
finnas här och bidra till varje steg på vägen
– de kommande 30 åren och framåt.

Sanningen är att vi måste förändras om vi vill växa oss
starkare, både som bransch och som ett hälsosamt, väl
mående och åldrande samhälle. För att kunna tackla de
risker som orsakas av klimatförändringarna måste vi minska
utsläppen av växthusgaser och bli mer cirkulära. För att göra
det måste vi revolutionera våra energi-, transport-, bygg- och
industrisektorer – bland annat. För att göra det behöver vi
nya material – halvledare för solpaneler, kolfiberarmerade
kompositer för vindkraftverkens rotorblad, bättre batterier,
lätta material för transport, och bättre isolering och belägg
ningar, för att bara nämna några. För att dessa material
ska kunna återvinnas i slutet av sin livslängd, måste de
konstrueras med tanke på återvinning, Dessutom behöver
både nödvändiga infrastrukturer och processer skapas.
För att göra detta kommer Europa behöva satsa tiotals
miljarder euro på forskning, utveckling och produktion av nya
återvinningsbara material. Det i sin tur kommer att innebära
en enorm efterfrågan på högutbildad arbetskraft.

KEMIINDUSTRIN ÄR
EN OUMBÄRLIG KATALYSATOR
ELLER AKTÖR I NÄSTAN ALLA
DELAR AV DEN FRAMTID VI
ALLA ÖNSKAR OSS
Kemiindustrin är en oumbärlig katalysator eller aktör i
nästan varje aspekt av den framtid vi alla önskar oss. De
kommande tio åren kommer att vara avgörande för om vi
klarar det.

För att göra rätt investeringar måste företagen få tydliga
signaler från kunder, regeringar, tillsynsmyndigheter och i
slutänden samhället som helhet. Hur mycket är samhället
villigt att betala för en renare miljö? Var kommer vi att
hitta alla kemister, ingenjörer och materialexperter som
behövs? Hur kan den europeiska kemiindustrin fortsätta att
konkurrera och vara en motor för export och förändring?
Här är några av de viktigaste frågorna vi behöver besvara och
även våra tankar om förutsättningarna för framgång. Vi påstår
inte att vi har alla svar. Vi delar samma mål och samma grund
läggande värderingar som våra intressenter.

VI KAN VARA SÄKRA PÅ ATT
DET KEMISKA LANDSKAPET
KOMMER ATT SE VÄLDIGT
ANNORLUNDA UT 2050
Att hjälpa Europa att bli ledande genom rättvis
omställning
När denna rapport publiceras har vi en geopolitisk situation
som präglas av en allt större fragmentering.
Den geopolitiska maktbalans som var dominerande under
årtionden har gett vika för nya krafter och nya vinnare och
förlorare. Globala handelsflöden har förändrats betydligt till
följd av både teknisk utveckling och en alltmer trångsynt
regionalpolitik, som hämmar multilateralismen och stör
tidigare distributionskedjor. Den ekonomiska och politiska
integreringen i de flesta regioner är större, men det före
kommer också större fragmentering mellan olika regioner.
Vi anser att en lyckad omställning av våra ekonomier kräver
en övergång som är rättvis för alla aktörer i samhället.

Att komma dit
Frågan är hur den europeiska kemiindustrin kan fortsätta
att växa i en värld av ökande global konkurrens om
investeringar? Som en av Europas största industrisektorer
investerar den europeiska kemiindustrin mer än 21 miljarder
euro om året34 i nya och bättre fabriker och anläggnings
tillgångar. Dessa måste ge en avkastning på investeringen
under många år – ofta mätt i årtionden. Om de inte gör det,
kommer företagen inte ha någon möjlighet att återinvestera
i förbättrade produkter eller processer.

Vi kan vara säkra på att det kemiska landskapet kommer
att se väldigt annorlunda ut 2050. Vi är övertygade om
att Europa kan leda denna omställning och fastställa
hållbarhetsstandarder som kommer att garantera en rättvis
handel och konkurrens både globalt och på den europeiska
marknaden. Det kommer att räcka långt att insistera på en
rättvis konkurrens, kombinerat med en medveten politik
för hållbar finansiering och betydande investeringar i
produktion och distribution av koldioxidsnål el, för att
säkerställa det rätta investerings- och affärsklimatet.
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Uppmaning # 1:
Använd kemikalier för att
stärka EU – ekonomiskt och
diplomatiskt

Uppmaning # 2:
Hjälp oss att ta fram hållbara
lösningar

2050 är bara två investeringscykler bort. Mer än någonsin
finns det ett akut behov av en politik för att hjälpa den
europeiska kemiindustrin att förbli konkurrenskraftig i
förhållande till att Europas globala konkurrenter för en mindre
ambitiös politik. Det brådskande behovet av en långsiktig,
stabil industripolitik inom EU ökar i takt med att andra
regioner upprättar planer för att främja sina egna industrier.

MER ÄN NÅGONSIN FINNS
DET ETT AKUT BEHOV AV EN
POLITIK FÖR ATT HJÄLPA DEN
EUROPEISKA KEMIINDUSTRIN
ATT FÖRBLI KONKURRENS
KRAFTIG I FÖRHÅLLANDE
TILL ATT EUROPAS GLOBALA
KONKURRENTER FÖR EN
MINDRE AMBITIÖS POLITIK.
Kemiindustrin kommer att fortsätta skapa mervärde till
samhället. Vi måste bli bättre på att formulera och visa upp
vårt bidrag till den europeiska ekonomin och FN: s globala
hållbarhetsmål, samt följa utvecklingen med vidare begrepp
än BNP.
Europa bör i gengäld undvika miljödumpning och illojal
konkurrens genom att se till att importkraven efterlevs
och främja europeiska standarder för miljö, kemikalier och
cirkulär ekonomi i internationella avtal35. På längre sikt bör
Afrika vara huvudprioriterat eftersom kontinenten innebär
en stor affärsmöjlighet för Europa. Målet: att hjälpa till att
utveckla Afrikas ekonomier och samtidigt skapa möjligheter
för den europeiska industrin på vår geografiska tröskel.
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Europeiska myndigheter måste upprätta ett nytt samhällskon
trakt som främjar ledarskap inom banbrytande innovationer
genom att effektivisera ”innovationsprincipen”36 i all politik,
särskilt det som möjliggör en klimatneutral ekonomi, cirkulära
materialflöden och en effektiv resursanvändning via – bland
annat – kemisk återvinning av plaster, polymerer och kompo
siter samt koldioxidsnål el. Med EU-stöd skulle kemiindustrin
kunna utveckla en rad storskaliga projekt inom hela EU, som
demonstrerar den nya teknik som krävs för industrins om
ställning.
Europa måste bli den bästa platsen för investeringar i
ny banbrytande teknik, till exempel genom att låta EUreglerna om statligt stöd omfatta uppgradering, bygga
ut kostnadseffektiva alternativa råvaror (t.ex. koldioxid,
biomassa, avfall) och innovativa ellagringstekniker inklusive
användning av flytande ammoniak eller väte för lagring av
elektricitet.
Den europeiska kemiindustrin behöver uppgradera äldre
anläggningar och installera förstklassig teknik när den
blir tillgänglig under de kommande 10 åren. Det finns
ett stort behov av vår industriella struktur, och dess
innovationsmotor, i Europa för att uppnå den europeiska
politiska agendan för cirkulär ekonomi och nollutsläpp.
Nya former av hållbar finansiering37 och utveckling, som
den externa investeringsplanen, måste förstärkas och vara
teknikneutral och inte diskriminera någon sektor.

EUROPA MÅSTE BLI DEN
BÄSTA PLATSEN FÖR
INVESTERINGAR I NY
BANBRYTANDE TEKNIK
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Uppmaning # 3:
Främja en ambitiös,
marknadsbaserad politik

Mindre men bättre, med banbrytande
teknik
Vi hoppas och tror att Europa kommer att skapa
sin egen, annorlunda men framgångsrika plattform
i världen baserad på europeiska värderingar
och med fokus på hållbarhet. Kemi bidrar till
ny teknik och bättre resultat inom hälsa och
nutrition, tillgång till vatten, uppkoppling, resor
och transporter, samt bidrar till en klimatneutral
ekonomi, ökad cirkularitet för materialflöden och
en mer effektiv resursanvändning.

Beslutsfattare, näringslivet och det civila samhället måste
utarbeta en harmoniserad politik som omfattar hela EU för
perioden efter 2030, för att identifiera, mäta och prissätta
yttre faktorer som växthusgaser, vattenförbrukning, luft
föroreningar osv., med utgångspunkt från livscykelanalyser.
Det skulle vara ett första steg mot att garantera lika villkor i
hela världen.

Den europeiska kemiindustrin kommer att växa i
minst samma takt som den europeiska ekonomin
varje år. Värdet av europeiska kemikalier kommer
att öka genom specialiserade, hållbara produkter
med högre förädlingsvärde, även om volymerna
stabiliseras. Konsolideringen kommer att stimulera
utvecklingen av effektiva, välskötta, toppmoderna
systemresurser i Europa.

Europa måste också uppmuntra efterfrågan på mer hållbara
produkter38 via till exempel en prissättningsmekanism
för ekonomin i sin helhet, som främjar användningen
av kemikalier som minimerar miljöpåverkan under hela
livscykeln, som effektiviserar en värdekedjestrategi i alla nya
policyområden och som leder till en beteendeförskjutning
mot en optimal cirkulär ekonomi och lägre utsläpp av
växthusgaser till en konkurrenskraftig kostnad. Det skulle
ha en positiv inverkan på marknaderna och främja teknik
neutrala lösningar.

Den europeiska kemiindustrin kommer dessutom
att förverkliga principen om produktiv kol
användning. Den kommer att vara avgörande
för planeringen av en optimal strategi för att
minska koldioxidutsläpp och investera i hållbar
kemi, kemisk återvinning, hållbar tillverkning och
utbildning.

Gå före mot cirkularitet
Över hela världen bor mer än 55 % av befolkningen i
stadsområden, en siffra som enligt FN kommer stiga till
68 % 205039. Det är också i dessa städer som merparten av
avfallet genereras.
Det är tekniskt möjligt att återvinna nästan alla typer av
avfall, särskilt om produkterna är konstruerade i syfte att
återanvändas och återvinnas. Detta ger den europeiska
kemiindustrin en enorm möjlighet att inte bara vara en
producent av produkter, utan också vara ledande i att
bevara värdet under flera livscykler, inklusive kemisk åter
vinning av värdefullt avfall genom processer som pyrolys
och depolymerisation samt förbättrad separationsteknik.
Kemiindustrin är katalysatorn i ett cirkulärt samhälle.

DET ÄR TEKNISKT MÖJLIGT
ATT ÅTERVINNA NÄSTAN
ALLA TYPER AV AVFALL,
SÄRSKILT OM PRODUKTERNA
ÄR KONSTRUERADE I SYFTE
ATT ÅTERANVÄNDAS
OCH ÅTERVINNAS

Dagens kemi är fortfarande starkt beroende av fossila
råvaror och kommer att fortsätta att vara det i framtiden,
så vi måste antingen hitta sätt att öka kolets produktivitet –
t.ex. behålla det i våra ekonomiska värdekedjor under längre
tid – eller göra det möjligt att återvinna det. Vi behöver
också använda mer cirkulära råvaror som biomassa, avfall
och industriella utsläpp av koldioxid och kolmonoxid.
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LÅT OSS
PRATA OM
CIRKULARITET.
Termen bygger på att det enkla
återvinningskonceptet tillämpas
på hela ekonomin. Poängen
är att maximera värdet av
materialen när de är i omlopp
genom att behålla dem längre i
värdekedjorna och återanvända
och återvinna så många material
som det är fysiskt och ekono
miskt meningsfullt till nya råvaror.
Cirkularitet har många positiva
dominoeffekter, inklusive minskat
beroende av importerade
råvaror, mindre avfall och ökad
produktivitet under livscykeln för
värdefulla råvaror.

VI FÖRVÄNTAR OSS ATT
DEN EUROPEISKA
LAGSTIFTNINGEN
SKA FÖRBJUDA
DEPONERING OCH
GODKÄNNA KEMISK
ÅTERVINNING SOM
ETT VÄRDEFULLT
AVFALLSHANTERINGS
ALTERNATIV

Uppmaning # 4:
Gör Europa världsledande inom
cirkulär ekonomi
Europas kemiindustri vill bidra till att förebygga miljöskador, minska
avfallet och utveckla den teknik som krävs för att möjliggöra återvinning,
inklusive kemisk återvinning och att ta hand om stora volymer plaster
och polymerer på ett kostnadseffektivt sätt. Vi stöder samarbete inom
värdekedjor och med myndigheter för att förhindra att återvinningsbara
uttjänta plaster40 hamnar i vår miljö, och för att utveckla lösningar som
bidrar till att uppnå en högre cirkularitet i plastvärdekedjorna. Vi strävar
också efter att utveckla en branschövergripande strategi för att hantera
riskerna med potentiellt skadliga ämnen41 i en cirkulär ekonomi, under
och efter återvinningen, och att tillsammans med partners i värdekedjan
införa nya produkter utformade för att vara återvinningsbara. För att
kunna utnyttja den cirkulära ekonomins fulla potential behöver vi hjälp
från alla, inklusive enskilda EUmedborgare som kommer att uppleva det
lika naturligt att sortera sitt hushållsavfall som att andas.
Under de rätta förutsättningarna kommer industrin att investera i
kemisk återvinning i hela Europa för att samla in de många värdefulla
material som för närvarande slösas bort, inklusive plast och polymerer.
Vi kan omvandla dessa material tillbaka till kolväteråvara samtidigt
som vi tar hand om potentiellt skadliga ämnen. Genom att förbättra
den vertikala integrationen med återvinningsföretag kan dessa
anläggningar bli återvinningsnav för den europeiska ekonomin där
molekyler som inte längre behövs eller som försvårar ytterligare
återvinning kan omvandlas till nya eller bättre applikationer eller
avlägsnas från systemet.
För att maximera mängden återvinningsbart material som verkligen
återanvänds, förväntar vi oss att EUlagstiftningen förbjuder
deponering och godkänner kemisk återvinning som ett värdefullt
komplement till mekanisk återvinning och energiutvinning.
För att fullt ut utnyttja biomassans potential att utgöra en värdefull
råvara och fastställa rätt marknadsincitament för en hållbar ekonomi,
bör EU genomföra sin bioekonomistrategi.
EU behöver också optimera lagstiftningen om transporter av avfall
för att underlätta flödet av avfall och möjliggöra en funktionsduglig
alleuropeisk marknad för sortering och återvinning.
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Begränsa och anpassa oss till
klimatförändringarna
Enligt FN:s mellanstatliga klimatpanel kommer vår värld
att bli mer konfliktfylld när världstemperaturen stiger. Mer
frekvent och svår torka och kraftiga stormar kommer att
förändra vår miljö och sannolikt leda till ett mycket stort
antal klimatflyktingar. Begränsning av och anpassning
till klimatförändringarna är viktiga fokusområden för den
europeiska kemiindustrin.

NÅGRA IAKTTAGELSER KRING
EUROPEISKA KOMMISSIONENS
MEDDELANDE ”EN REN
PLANET FÖR ALLA”

Enligt DECHEMA42 kommer det att krävas en enorm mängd
förnybar el under de kommande 20 åren för att möjliggöra
en minskning av industrins koldioxidavtryck. DECHEMA har
beräknat att efterfrågan på koldioxidsnål el till och med kan
överstiga EU:s planerade installerade kapacitet år 2050.
I vissa scenarier, och endast för 60 % av den nuvarande
europeiska kemikalieproduktionen, kan den motsvara upp
till tre gånger den produktionskapacitet Tyskland hade 2017.

I Europeiska kommissionens meddelande ”En
ren planet för alla” fastställs ett antal potentiella
vägar för omställning till koldioxidsnål energi,
både för enskilda affärssektorer och för ekonomin
som helhet.

Vi måste hjälpa EU att uppnå sitt mål för nollutsläpp av
växthusgaser genom att garantera att oanvänt fossilt kol
används selektivt och produktivt. Företagen kommer också
behöva överväga att anpassa sin verksamhet till de allt större
effekterna av klimatförändringarna, till exempel genom
att investera i åtgärder för att kontrollera översvämningar
och minska sitt beroende av floder som kan ha för lågt
vattenstånd för att användas för kylning och transport.

Vi tror att kemiindustrin har en viktig roll att
spela i alla dessa scenarier. Eftersom det krävs
betydande investeringar att förverkliga detta
kommer vår gemensamma utmaning under
de kommande åren vara att ta fram det rätta
politiska ramverket och lämpliga affärsmodeller
för att främja den industriella omställningen.
Vi anser att kommissionen behöver göra en
mer ingående bedömning av de ekonomiska
konsekvenserna av två scenarier som syftar till
att uppnå klimatneutralitet för industrin.

LÅT OSS PRATA OM
KLIMATNEUTRALITET.

Enligt alla presenterade scenarier förutses
en relativt stabil minskning av utsläppen från
industrin fram till 2030 och därefter en brant
nedgång. Detta beror på den tid som behövs
för att prova olika potentiella tekniska lösningar
innan man skalar upp de mest lovande. Detta
bekräftar Cefics uppfattning att de kommande
10 åren kommer att vara avgörande för att skala
upp kostnadseffektiv koldioxidsnål teknik.

Klimatneutralitet – att uppnå balans mellan koldioxid
utsläpp och koldioxidupptag (nettonollutsläpp) i
ekonomin – är för närvarande föremål för livliga
diskussioner bland EU:s beslutsfattare. I praktiken
innebär det att kvarvarande utsläpp i vissa sektorer
kan kompenseras genom koldioxidupptag i andra,
till exempel genom ökat upptag av koldioxid i bio
sfären eller avskiljning och lagring av koldioxid (CCS).
Kemiindustrin som helhet kommer behöva fokusera
på att minska både sitt koldioxidavtryck och sina
produkters totala livscykelutsläpp. Detta kommer till
stor del att vara beroende av tillgången på överkomlig,
koldioxidneutral el.
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Uppmaning # 5:
Led utveckling av globala
standarder för nollutsläpp
av växthusgaser
Som bransch är vårt mål att arbeta med den teknik som
behövs för att möjliggöra omvandlingen mot produktivare
kolanvändning, söka ett EUavtal om intern kostnads
redovisning av CO2 (i strikt överensstämmelse med den
europeiska konkurrenslagstiftningen) samt att utveckla och
kommunicera en tydlig och progressiv industriposition om
koldioxidprissättning.

Vissa av kommissionens scenarier lägger tonvikten
på en enda typ av lösning (t.ex. elektrifiering,
cirkularitet, vätgas osv.). Även om dessa scenarier
ger användbara förutsättningar för jämförelser,
anser vi att EU:s långsiktiga strategi måste bygga
på en kombination av alla dessa åtgärder, i stället
för endast den ena eller den andra.

Kemiindustrin behöver en politik som kombinerar klimat
målen med åtgärder för att säkerställa den europeiska
industrins fortsatta konkurrenskraft. Denna industriella
klimatstrategi bör skapa rätt ramverk för att stödja industrin
på dess väg mot klimatneutralitet genom att:

Ett annat scenario, som utgör en kombination
av alla hävstångslösningar (COMBOscenariot)
illustrerar hur åtgärder på tillgångsoch efter
frågesidan kan kombineras på ett balanserat sätt.

• Belöna och skapa efterfrågan på koldioxidsnåla och
cirkulära värdekedjor, till exempel genom att utveckla en
standardiseringsram som bygger på att mäta kolcykelns
produktivitet och höja hållbarhetsstandarderna samt
tilldela hållbarhet ett penningvärde.

Det finns en risk för att de två scenarier som
syftar till att uppnå nollutsläpp av växthusgaser
år 2050 alltför mycket förlitar sig på antingen
politiskt känsliga åtgärder på efterfrågesidan
eller kostsamma negativa utsläppstekniker och
deras användning inom kemiindustrin. Enligt de
mest ambitiösa scenarierna skulle det krävas
att kemiindustrins utsläppsminskningstakt blir
dubbelt så hög som den som rådde mellan 1990
och 2015. Minskningen blir dock dyrare eftersom
potentialen i de ”lågt hängande frukterna”,
som t.ex. energieffektivitet och rening i
fabriksskorstenarna, är uttömd.

• Hitta lösningar för att mobilisera de nödvändiga ekono
miska resurserna. Europa måste investera i energilagring
och annan infrastruktur, till exempel genom att genomföra
en EUomfattande investeringsplan som bygger på
”Junckerplanen” från 2014.
• Säkra tillgången till tillräckligt koldioxidsnåla och
förnybara resurser (energi och råvaror).
• Om Europa vill gynna en vätebaserad ekonomi, måste
vi utveckla ett ramverk för att främja framväxten av en
fungerande vätebaserad infrastruktur i Europa, där vätgas
kan användas som energikälla, för lagring av el samt som
råvara för kemiindustrin.

Det kan vara bra att ta fram ytterligare scenarier,
med sikte på klimatneutralitet, som utgör en
kombination av alla åtgärder på tillgångsoch
efterfrågesidan på ett balanserat sätt.

• För att påskynda omställningen av äldre europeiska
tillgångar krävs ett nytt system för statligt stöd och
avskrivning, inklusive nationella skattekreditsystem.
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VI KAN INTE FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN MED ABSOLUT SÄKERHET. VI INBJUDER DIG ATT UTFORSKA ETT ANTAL ALTERNATIVA SCENARIER TILLSAMMANS MED OSS SÅ ATT VI INTE MISSAR NYA UTMANINGAR OCH BÄTTRE MÖJLIGHETER.

TÄNK OM…
VI FICK ETT
NYTT GRÖNT
AVTAL?

14

Klimatgenombrottet ledde naturligtvis
till en kris. Europa hade haft torka
förut, men de återkommande
torrperioderna som förstörde
skördar över hela världen flera år i
rad ledde till så kraftiga ökningar av
livsmedelspriserna och matupplopp
– för att inte nämna skogsbränderna
– att de övertygade även de mest
skeptiska länderna att underteckna
det nya gröna avtalet. Avtalet innebar
införandet av en omänskligt sträng skatt
på koldioxidutsläpp och stimulerade
samtidigt återvinning och cirkularitet.
De två första åren var tuffa, eftersom
de koldrivna kraftverken stängdes för
gott. Priserna för nästan allt gick upp när
fartyg, flygplan, lastbilar och bilar ställdes
om till nya bränslen. Men offentliga
investeringar i energieffektivitet och
infrastruktur, inklusive det ”stora rena
kraftnätet” betalade sig mycket snabbare
än vad många förväntat sig. Detta hjälpte
EU att vinna tillbaka en konkurrensfördel
när andra länder, som kämpade för att
minska sina egna koldioxidavtryck,
vände sig till Europa för att få hjälp med
ren teknik.

36

Skillnaden mellan Europa i dag och Europa
imorgon kanske bara är en fråga om två grader.
För det första: Parisavtalets tröskelvärde för
en global genomsnittlig temperaturökning
på 2 grader Celsius över förindustriella nivåer
kommer nästan säkert att överskridas. Om
vi passerar denna punkt, kan vi få skenande
klimatförändringar när polarisens avsmältning
accelererar, havsnivåerna stiger och politiska och
militära konflikter ökar i takt med aldrig tidigare
skådade migrationsvågor.

ÄR EUROPA VERKLIGEN BERETT
ATT ”SLÄPPA ALLT ANNAT”
FÖR ATT BEKÄMPA
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA?

Sedan är frågan i vilken utsträckning som
Europa och resten av världen är villiga att vidta
drastiska åtgärder för att göra klimatet till den
absolut viktigaste prioriteringen och väga alla
andra politiska frågor, befintliga och föreslagna,
mot dess inverkan på klimatförändringarna.
Experterna är överens om att en av de största
farorna när det gäller att förhindra massiva
klimatstörningar är inkrementalism, eller en
rad halvmesyrer som i slutänden inte lyckas
bemästra utmaningen i hela dess omfattning.
Tyvärr kan ekonomisk och politisk tröghet
mycket väl hindra myndigheter och industrin
att göra det som de vet måste göras. Det kan
krävas en kris – eller flera kriser i snabb följd –
för att övertyga regeringarna om behovet av
att betala för mer hållbara varor, affärsmodeller
och beteendemönster. Men är Europa verkligen
berett att ”släppa allt annat” för att bekämpa
klimatförändringarna?

Detta är några av de frågor som våra ledare måste ta ställning till:
Vilka kompromisser
är Europa villigt att
göra för att skapa en helt
koldioxidneutral ekonomi?

Vilka strategier och
politiska anpassningar
behövs för att skapa en
rättvis omställning till
en mer hållbar ekonomi
som garanterar en rättvis
fördelning av kostnader och
förmåner?
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Hur ska vi beräkna
kostnaderna för koldioxid,
inberäknat de sidovinster
och synergieffekter som
hållbarhet ger, för att
stimulera och uppmuntra
konsumenterna att
återvinna?

Hur kan vi integrera
med den globala handeln
och globala strategier för
att förhindra unilateralt
agerande och samtidigt
skapa mervärde för alla?
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EUROPA OCH DESS
KEMIINDUSTRI 2050
Säker och transparent kemikaliehantering

LÅT OSS PRATA OM
”SUBSTITUTION”.

Säkerheten ligger i den europeiska kemiindustrins DNA,
trots det visar en nyligen genomförd Eurostatenkät att 84
procent av européerna är oroade över kemikaliers inverkan
på hälsan eller miljön43. Samma rapport visar att medborgare
som bor närmare kemikalieproduktionsanläggningar är
bättre informerade om kemiska risker och tenderar att ha en
bättre uppfattning om vår industri än andra.

Ordet används ofta utanför kemiindustrin för att
beskriva den utfasning som sker via lagstiftningen
av farliga ämnen eller till och med en hel klass av
kemikalier till förmån för ämnen som uppfattas som
mindre skadliga. Att ersätta problematiska ämnen är
en innovationsmöjlighet som den europeiska kemi
industrin helhjärtat omfamnar. Företag baserar sina
beslut om substitution på objektiva kriterier såsom
funktionella krav, fullständig säkerhet och ekonomisk
utvärdering av alternativ, analys av miljöpåverkan
under livscykeln, vetenskapliga bedömningar
av jämförande verkliga risker och ekonomiska
konsekvensbedömningar. Alla dessa element är
viktiga för att undvika en felaktig substitution44.

Den europeiska kemiindustrin är medveten om glappet
mellan önskan om en ofarlig miljö och industrins fokus på att
minimera risker och förebygga skador som är förknippade
med kemikalier, oavsett om de är naturliga eller syntetiska.
Vi fortsätter att investera i utvecklingen av produkter som
svarar mot samhällets behov och i förbättrad utbildning
och transparens om säker användning av kemikalier och
de produkter som de ingår i. Vi fortsätter att förbättra
vår egen kunskap och expertis om våra produkters och
verksamheters påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. Vi
leder utvecklingen av avancerade, intelligenta strategier
för testning av kemikalier, nya modelleringsverktyg och in
vitrotekniker.

Den europeiska kemiindustrin kommer att fortsätta
att förbättra öppenheten om förekomsten av
kemiska ämnen i produkter och om vårt arbete för
att se till att de används på ett säkert sätt. Med
vederbörlig hänsyn till potentiell exponering är och
bör substitutionen av problematiska ämnen mot de
som har en mindre inverkan på människors hälsa
eller miljön förbli en daglig verksamhet som bidrar till
bättre och säkra produkter.”

Artificiell intelligens och kvantdatorer erbjuder en unik
potential att förbättra dessa tester. Vi fortsätter att utveckla
kemikalier som förbättrar våra liv genom att förse en
växande befolkning med livsmedel och rent vatten och att
erbjuda mer hållbara lösningar för resor och transporter, för
att nämna bara två exempel.

LÅT OSS PRATA OM
RISKHANTERING.
Vi hanterar alla risker i vårt dagliga liv. För den
europeiska kemiindustrin är riskhantering en nyckel
kompetens som är lika nödvändig som innovation. Att
göra en fördjupad riskbedömning, som även innefattar
att överväga potentiella effekter av blandningar och
exponeringsnivåer, åtföljt av en lämplig riskhantering
när så behövs, är en del av den dagliga rutinen i
kemiindustrin.

När riskerna väl har identifierats måste riskhanterings
åtgärder kommuniceras, förstås och genomföras i hela
värdekedjan för att säkerställa att kemikalierna används
på ett säkert och avsett sätt. Att minska exponeringen,
minska utsläppen, kritiskt utvärdera hur kemikalier
används och vid behov och om möjligt byta ut ämnen
som ingår i den rutinmässiga riskhanteringen.
Vi arbetar också tillsammans med myndigheter och
arbetsmarknadens parter för att fortsätta minska
exponeringen för kemikalier på arbetsplatserna.
Att hantera kemiska risker har högsta prioritet för
kemiindustrin.
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Uppmaning # 6:
Låt oss fokusera på kemi
kaliesäkerhet, innovation,
öppenhet och utbildning
Kemi tillhandahåller de lösningar som vi använder i världen
idag. Sett ur ett större perspektiv säkerställer kemiindustrin
hälsa och säkerhet för en växande och åldrande befolkning.
Den förbättrar tillgången till hållbar och näringsrik mat,
till exempel via mikronäringsämnen och vitaminer. Den
ger nya medicinska lösningar som ökar den förväntade
livslängden. Den bidrar till att minska matsvinnet genom
smarta förpackningar och med antioxidanter som håller maten
näringsrik och säker. Den bidrar också till bättre djurfoder.
Vår bransch hanterar riskerna vid tillverkning av dessa
kemikalier. Den har också, tillsammans med affärspartners i
värdekedjan, myndigheter och samhället, som mål att hantera
riskerna vid användning. 2050 står världen inför många nya
utmaningar och för detta behöver vi nya lösningar och nya
kemikalier. Industrin, regeringar och intressenter kommer att
behöva samarbeta inom den befintliga rättsliga ramverket för
att möjliggöra denna utveckling.
Kemiindustrin kommer att fortsätta att förse Europeiska
kemikaliemyndigheten och Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet med tillförlitliga säkerhetsdata och
utveckla ett ramverk för att öka insynen i vetenskaplig
evidens samtidigt som konfidentiell affärsinformation och
immateriella rättigheter skyddas, till exempel genom ökad
användning av blockkedjeteknik. Människor behöver veta
att de kan hitta den säkerhetsinformation de behöver och
att förekomsten av äldre och nya kemikalier i miljön styrs
av tydliga regler under hela deras livscykel. Även om det i
dag är svårt att se hur djurförsök ska kunna ersättas med
fullgoda alternativ, kanske det i slutänden blir möjligt att
med hjälp av artificiell intelligens (AI) fullständigt och
tillförlitligt förutsäga säkerhetsprofilen för en kemikalie
eller en blandning av kemikalier och därmed öka inno
vationstakten, samt bättre hantera deras inverkan på
människors hälsa eller miljön. En kombination av sensorer
och AI skulle till exempel kunna hjälpa människor som
riskerar att exponeras för kemikalier att bättre komma till
rätta med denna exponering.

debatt om hur man kan göra fakta och vetenskaplig evidens
ännu tillgängligare, för att bygga upp ett större förtroende
för kemikalier.
Vi vädjar till EU:s beslutsfattare att skapa ett gynnsamt ram
verk för Horizon Europe och andra EU-program för forskning
och utveckling bör innehålla mer stöd för innovation av
kemiska ämnen. För branschens framtid behöver vi en EUomfattande dialog mellan regeringar, kemiindustrin och
civilsamhället för att se till att debatter och beslut grundas
på fakta och vetenskapligt samförstånd i en alltmer digital
värld. Vi behöver Europa för att ytterligare stärka tilliten till
evidensbaserade riskbedömningar.
Vi behöver fortfarande till fullo genomföra FN:s globalt
harmoniserade system45 och dessutom mer internationellt
tillsynssamarbete i största allmänhet. Ett ömsesidigt
erkännande av ämnesrelaterade uppgifter och riskbe
dömningar skulle t.ex. bidra till att skydda principen om
”en molekyl, en säkerhetsinformation”, särskilt i en alltmer
digitaliserad värld där data är lättillgängliga46.

KEMI TILLHANDAHÅLLER DE
LÖSNINGAR SOM VI ANVÄNDER
I VÄRLDEN IDAG
Dessutom måste EU-medlemsstaterna intensifiera efter
levnaden av EU-reglerna vid gränserna för att förhindra
att ämnen och varor som inte uppfyller kraven når EUmarknaden.

När den europeiska kemiindustrin utvecklar nya innovativa
produkter och tekniker kommer vi att delta i en offentlig
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Kemiindustrin, Europa och internationella organisationer
måste hjälpa samhället att bättre förstå skillnaden mellan
faror och risker samt de fördelar som kemikalier kan ge,
oavsett om de är naturliga eller syntetiska. I samarbete med
dessa organisationer, till exempel genom offentlig-privata
partnerskap, måste vi aktivt återknyta kontakten med
samhället i dessa frågor, bland annat via sociala medier.
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EUROPA OCH DESS
KEMIINDUSTRI 2050
Digitalisering
Digitaliseringen har beskrivits som nyckeln till den 4:e
industriella revolutionen. Datautvinning och analys, kombi
nerat med artificiell intelligens, ger bättre, snabbare beslut
och ökad effektivitet inom samtliga sektorer genom att
möjliggöra processer som hållbarhetsmodellering, före
byggande underhåll och digitala tjänster, tillsammans med
helt nya digitala affärsmodeller.
Digitaliseringen kan frigöra värden på upp till 550 miljarder
euro 47 under de närmaste decennierna samtidigt som den
möjliggör lägre utsläpp av växthusgaser, lägre skade
frekvens, bättre miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder
och förutsägbarhet, ökad transparens i värdekedjan och
ett förbättrat förtroende hos allmänheten. Medan digita
liseringen av verksamheter och affärsfunktioner kan ha
störst potential för ett omedelbart värdeskapande, kan en
accelererad digitalisering i nya affärsmodeller, produkt
utveckling och samarbetsbaserad innovation eventuellt visa
sig bli mer banbrytande under de kommande decennierna.
Blockkedjor och distribuerade liggare (se även kapitlet
om banbrytande teknik i denna rapport) utlovar en radikal
förbättring av transparens och spårbarhet för enskilda
molekyler under hela livscykeln. Europa ligger redan
efter USA och Kina inom kritiska tekniker och dessa och
andra regioner har också ett försprång när det gäller
nästa generations utbildning inom vetenskap, teknik,
ingenjörsvetenskap och matematik.
Med den rätta politiska omgivningen kommer den
europeiska kemiindustrin att investera i spjutspetsteknik
för kemisk databehandling och digital hantering. Sektorn
tänker också genomföra öppna innovationsprojekt för att
kartlägga, utveckla och utöka användningen av blockkedjor
som ett verktyg för transparens kring kemikalier mellan olika
värdekedjor och livscykler.

Uppmaning # 7:
Stöd digitaliseringen och den
4:e industriella revolutionen
Den europeiska kemiindustrin har påbörjat sin egen digitala
omvandling, och digitaliseringsutvecklingen kommer att
förstärka effekten på öppenheten. En solid politisk ram
kommer fortfarande att behövas för att skydda immateriella
rättigheter och produktformuleringar. Vi behöver en lämplig
politisk ram för att främja investeringar, utbyggnad och
entreprenörskap i några av de nya tekniker som driver fram
innovationer, däribland datautvinning, artificiell intelligens,
teknik för distribuerade liggare, med högsta möjliga
cybersäkerhet. Europeiska myndigheter och kemiindustrin
måste samarbeta för att främja denna omställning.
Vi planerar att investera i förbättrad digital logistik och lansera
uppsökande projekt för värdekedjan. För att kunna utnyttja
den digitala revolutionens fulla potential bör EU bygga upp
och stärka sin digitala infrastruktur. För att utveckla verktyg
för artificiell intelligens för förbättrad kemisk datahantering
skulle Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) kunna arbeta
tillsammans med industrin för att främja en gemensam strategi
för kemiska data inom ramen för globala standarder.
Dataanalyser förutsätter att branschen har tillgång till pris
värda datakällor. Eftersom data blir en allt viktigare resurs
i framtiden måste EU säkra tillgången till data i en global
handelssituation där de största dataföretagen är baserade i
USA eller Kina.
För att skydda immateriella rättigheter vid öppna data
transaktioner med banbrytande teknik måste EU fullborda
den digitala inre marknaden med effektiva dataskyddsregler
och utveckla ett starkt ramverk för industriella immateriella
rättigheter (IP).

BLOCKKEDJOR OCH DISTRIBUERADE LIGGARE (…)
GER LÖFTE OM EN RADIKAL FÖRBÄTTRING AV
TRANSPARENS OCH SPÅRBARHET FÖR ENSKILDA
MOLEKYLER UNDER HELA LIVSCYKELN
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Arbeta tillsammans
Civilsamhället och sociala medier kräver större öppenhet,
redovisningsskyldighet och hållbarhet från både företag
och regeringar. Detta kräver en utökad dialog mellan alla
intressenter, inklusive icke-statliga organisationer, för att
säkerställa en bättre ömsesidig förståelse, vilket är en
förutsättning för en smidig omställning till en mer hållbar
framtid. Vi vet att vi kan göra mer, vara bättre och snabbare,
om vi arbetar tillsammans med regeringar och civilsamhället
– samt med andra branscher.
I dag arbetar sektorerna, energi, bränsle, stål, kemikalier
och avfallsåtervinning i stor utsträckning oberoende av
varandra, ibland av historiska och geografiska skäl.
I mitten av århundradet, kommer de att till stor del vara
integrerade.
Vår vision är att i Bryssel skapa plattformar för en strategisk
dialog mellan företag, nationella myndigheter, europeiska
beslutsfattare, högskolor och civilsamhället för att förverk
liga den 4:e industriella revolutionens sektorsövergripande
beskaffenhet, inom ramen för FN:s globala hållbarhetsmål.
Dessa samförståndsplattformar är avgörande för att möjlig
göra smidiga, anpassningsbara och acceptabla lösningar mot
en ambitiös, gemensam vision. En framgångsrik omställning
kan endast uppnås med uthållighet, experimenterande
och samarbete. Vi tänker oss en permanent, transparent,
sektorsövergripande, teknikneutral dialog baserad på
vetenskap och fakta vilken påskyndar produktoptimering och
beslutsfattande och socialt godtagbara lösningar.

Uppmaning # 8:
Låt oss riva ner barriärerna
Europa måste i grunden ompröva samarbetet mellan
högskolan och industrin för att bättre förbereda utbildning
och livslångt lärande så att det svarar upp mot efterfrågan på
framtida kompetens. Som en växande industri, som skapar
bra arbetstillfällen, kommer kemibranschen fortsätta att
efterfråga trainees inom natur- och ingenjörsvetenskap, teknik
och matematik och medarbetare med fokus på digital teknik
och artificiell intelligens48. Vi kommer att arbeta tillsammans
med myndigheter och samhälle för att öka medvetenheten
om de potentiella fördelarna med att rekrytera topptalanger
globalt. Vi planerar att utveckla en branschöverskridande
agenda för inkludering för att öka mångfalden i industrin och
därigenom bidra till ett mer inkluderande europeiskt samhälle.
Tillsammans ska vi utforma strategier för värdekedjor, inte
enskilda sektorer. Om vi identifierar de rättsliga gränserna
och hindren för branschöverskridande samarbetsprojekt, kan
vi ta bort dessa hinder i nya lagförslag. Låt oss utforma en
EU-omfattande strategi för att bemästra den allvarliga bristen
på kvalificerad arbetskraft, inklusive insatser för att locka
arbetstagare från andra regioner.

LÅT OSS UTFORMA EN EUOMFATTANDE STRATEGI FÖR
ATT BEMÄSTRA BRISTEN PÅ
KVALIFICERAD ARBETSKRAFT

ORD ÄR VIKTIGA.
VETENSKAP ÄR NÖDVÄNDIG. DIALOG ÄR AVGÖRANDE.
Beslutsfattare, näringslivet och andra intressenter talar ofta olika språk. För vissa ord som har
införlivats av samhället, kan vår industri instämma i vad de betyder, men har ändå ha en helt annan syn
på hur de bör användas. Man pratar t.ex. ibland om ”utfasning av fossilt kol”. Vi pratar om ”utsläpps
minskningar” och ”"produktiv kolanvändning”, eftersom många produkter alltid kommer att innehålla
kol och industrin kommer att fortsätta att använda, producera och optimera användningen av kol
molekyler. Du kommer heller inte att hitta några hänvisningar till en ”giftfri” miljö i denna rapport.
Vetenskapligt sett finns det inte något sådant som ”giftfri”. Vi talar om ”säker användning av
kemikalier” och ”riskhantering”. Därför måste vi anstränga oss mer för att förstå varandra, med hjälp av
de rätta orden, och förklara vad vi menar utan jargong.
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KEMIKALIER
I CENTRUM FÖR
TEKNISK OMVÄLVNING
OMVÄLVNING
ING
2020

2030

Kemisk återvinning av plast storskalig demonstration) 2020–2022

Koldioxid som råvara för polymerer (kommersiell skala) 2020–2025
Utbrett, storskaligt tillvaratagande av bioavfall (t.ex. Enerkem Technology, Rotterdam) 2020–2025
Tillvaratagande av rökgas från stålverk för kemikalier 2020–2025
Storskalig produktion av avancerade material för fordonsbatterier 2020–2025
Återvinning av kolﬁber-kompositer (t. ex. rotorblad) (storskalig demonstration) 2020–2022
Tillvaratagande av koldioxid med lågt kol/väteförhållande
(storskalig demonstration) 2025–2030
Storskalig återvinning av fordonsbatterimaterial 2020–2025
Storskalig demonstration av alternativ metod för att framställa vätgas
2025–2030
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Vissa saker som vetenskapen
kan göra idag, betraktades som
magi för bara 50 år sedan.
Omvandla solljus till el. 3D
utskrifter av hela byggnader av
betong och stål, eller kritiska
delar av flygplan. Konstgjorda
ledimplantat. Självläkande
material. Drönare. Flygande
bilar.
Många av de tekniker som utvecklas idag kommer
att generera ännu mer entusiasm imorgon när de går
från ett tidigt, forskningsstadium till kommersiella
produkter. Vissa av dem kan vara livräddare, som
tekniker som bidrar till att hejda epidemier och
klimatförändringar.

Kemi är en viktig komponent i all befintlig och ny
teknik. Kemiindustrin levererar produkter och material
som gör det möjligt för andra sektorer att förnya sig
och producera nya generationer av produkter och
lösningar för både konsumenter och företag. Även
om data blir en alltmer värdefull råvara kommer
kemiindustrin att fortsätta att uppfylla sitt viktiga
uppdrag i det moderna samhället genom att använda
nya råvaror och alternativa energikällor (inklusive
förnybar el) i helt omstöpta produktionsprocesser.
Två omvälvande utvecklingsområden är särskilt
lovande för att bidra till att lösa några av samhällets
största utmaningar: 1) återcirkulering av molekyler
mellan värdekedjor och 2) den exponentiella
utvecklingen av nya affärsmodeller baserade på
digitalisering, inklusive stordatautvinning, AI och
blockkedjeteknik. Vi fokuserar på områdena nedan,
men belyser också några andra innovationer inom
"coola områden" – exempel på teknik som vi tycker är
spännande – efter detta avsnitt.

2040

2050

Elektriﬁering av stora kemiska processer såsom krackers 2030–2040
Artiﬁciell fotosyntes från koldioxid och solljus (storskalig demonstration) 2040–2050
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Tänk om vi kunde återvinna allt?
Idag är återvinningen begränsad till ett fåtal varor och ämnen, inte
bara på grund av tekniken, utan även på grund av kostnaderna och
infrastrukturen. Dessa två är beroende av varandra. För att vara
kostnadseffektiv, måste du återvinna stora volymer av samma material;
och för det behöver du en solid infrastruktur för att samla in uttjänta
produkter och ämnen och transportera dem till en återvinningscentral.
Som vi sett i rapporter om europeiskt avfall som transporteras till
Afrika och Kina är det meningslöst att tvinga alla i Europa att sortera
sitt avfall om det inte finns ett kostnadseffektivt, lokalt sätt att åter
vinna det. Ju längre vi måste transportera saker, desto högre blir
koldioxidavtrycket för hela processen.
Återvinning kommer att vara betydligt vanligare i framtiden än det
är idag. I en rapport för Cefic från 2017 uppskattar Accenture att upp
till 60 % av alla molekyler som den europeiska kemiindustrin levererar
till sina kunder – främst plast – kan återvinnas49. Idag är siffran endast
10 % 50.
Den europeiska kemiindustrin inriktar sig alltmer på att skapa
lösningar för produkternas hela livscykel. Såsom visas i den åtföljande
infografiken om plast i en cirkulär ekonomi, kan cirkulariteten bygga på:
1) Att om möjligt ersätta linjära och/eller material som är svåra att
återanvända
2) Ny konstruktion för enklare återanvändning eller återvinning
3) Förnybara råvaror, såsom matsvinn och biomassa
4) Återanvändning av produkter
5) Mekanisk återvinning, t.ex. PETflaskor
6) Kemisk återvinning för att återanvända molekyler, som bildelar av
plast, till nya råvaror
7) Energiåtervinning och återanvändning av koldioxid – det viktigaste
för att begränsa människans påverkan på klimatet.

Artificiell fotosyntes

Vätgas och bränsleceller

Artificiell fotosyntes är ett av de mest lovande
forskningsområdena. Den är en biomimetisk kemisk
process där energi från solen fångas i kemiska
bindningar eller används för att dela upp molekyler
som vatten (H2O) i väte och syreatomer. Forskare i
Europa studerar också artificiell fotosyntes som ett
sätt att binda atmosfärisk koldioxid och skapa syre
och energirika kemikalier däribland biobränslen51.

Vätgas kommer att spela en viktig roll i omställ
ningen till koldioxidsnål el och industriprocesser
med låga koldioxidutsläpp. Den kan användas för
att lagra och transportera förnybar el. Även om vat
tenelektrolys ofta nämns som ett sätt att producera
väte finns det andra sätt, inklusive metanpyrolys
– som producerar grundämnet kol förutom vätgas –
och metanåtervinning i kombination med avskiljning
och lagring av koldioxid. Vätgas har potentiella
användningsområden, inte bara i bränsleceller för
transporter med ren förbränning, utan även för
produktion av kemikalier och stål.

Om man tänker på att den ”fotovoltaiska effekten”,
som är grunden för världens alla solpaneler,
upptäcktes så sent som på 1800talet, är det inte
svårt att föreställa sig att vi snart kommer att
framställa rena bränslen från luft och solljus52!
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Självläkande polymerer
Föreställ dig en plast som lagar sig själv när den
spricker53. Självläkande polymerer kan vara lösningen.
Det är smarta material som i stort sett reparerar
sig själva som svar på en stimulus som en spricka,
ett tryck eller ett flöde54. På samma sätt kan själv
läkande cement och andra byggmaterial förlänga
livslängden på byggnader, broar och kritisk infra
struktur med årtionden eller ännu mer. Självläkande
litiumjonbatterier kan förlänga livslängden på elbilar
och även mobiltelefoner55. Alla dessa exempel,
som är beroende av avancerad kemi, håller på att
utvecklas i våra laboratorier redan idag.

3D-utskrifter
Tredimensionella utskrifter föddes i konstruktionslaboratorier i syfte att skapa prototyper med hög
precision. Tekniken håller snabbt på att bli ett
alternativ till traditionell konstruktion av allting
från reservdelar till broar och byggnader. Den
möjliggör skräddarsydda ”utskrifter” av vilka ämnen
som helst, inklusive polymerer, metaller, cement
och även cellvävnader för organtransplantationer.
Specialanpassningen är en av de största fördelarna
med 3D-utskrifter, eftersom den tillåter kunden att
lägga till funktioner för enskilda produkter som inte
skulle vara genomförbara i massproduktion.
De potentiella effekterna är enorma: utskrifter
av skräddarsydda produkter på plats kan minska
efterfrågan på material och arbete och eliminera
mycket av den energiintensiva distributionen av
centralt producerade produkter.

Koldioxid – den ultimata råvaran
Koldioxid kan mycket väl vara den
ultimata råvaran för kemiindustrin och
spela en viktig roll i framtidens råvaru
mix. Kol är fortfarande ett viktigt ämne
i de flesta kemiska produkter och i ett
stort antal övriga produkter från livs
medel till material, förutom att vara en
grundläggande byggsten för levande
organismer. Varje ton koldioxid vi kan
återvinna representerar gaser som
inte bidrar till växthuseffekten och kol
som inte behöver grävas eller pumpas
upp ur marken. Flera olika kemiska
processer56 kan fånga in koldioxid vid
utsläppspunkten och omvandla den till
andra värdefulla molekyler, som meta

nol, organiska syror, acetylsalicylsyra,
lösningsmedel, rengöringsmedel och
kosmetika. Det har redan byggts några
demonstrationsanläggningar i Europa
som omvandlar koldioxid till hög
kvalitativa plaster57 och till metanol58 .
Nyckeln till att omvandla koldioxid
utan att släppa ut mer växthusgaser
är att använda avancerade katalytiska
processer och koldioxidsnåla energi
källor. Detsamma gäller för den cirku
lära ekonomin i allmänhet: Om Europa
behöver bränna fossila bränslen för att
driva energikrävande processer som
insamling, sortering, rengöring och
återvinning, kommer i slutändan mer
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koldioxid släppas ut, inte mindre.
Det enda sättet att åstadkomma
cirkularitet, koldioxidneutralitet och
resurseffektivitet är att genomgående
använda koldioxidneutrala energikällor.
Utmaningens omfattning är enorm: en
ligt kvantitativ forskning av DECHEMA59
skulle kemiindustrin behöva ett tillskott
av förnybar energi som är 3,5 gång
er så stort som Tysklands nuvarande
totala elförsörjning för att minska sina
utsläpp med ca 100 miljoner ton koldi
oxid per år. Som jämförelse motsvarar
industrins utsläpp av växthusgaser
under 2015 128 miljoner ton koldioxid.
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Att tänja på
gränserna med
nya material
Nya material är nyckeln till många av dagens
mest imponerande innovationer. Det största
slöseriet med energi i de flesta typer av
transporter är att vi flyttar runt tunga stål-,
aluminium- och andra byggelement. Lätta
på lasten och du får en drastisk minskning
av den mängd energi som behövs för att
transportera den. Utan lättviktsmaterial skulle
supereffektiva elfordon och drönare inte vara
möjliga. Nya material kan också möjliggöra
unika isoleringsegenskaper, inbyggd återvinning
och flexibla bildskärmar, bärbara eller vikbara
skärmar60 och konstgjorda proteser, leder och
organ – för att bara nämna några applikationer.

Digitalisering
Digitaliseringen förväntas leda till omväl
vande förändringar inom alla branscher
och innebära nya, effektivare sätt att
leverera produkter och tjänster genom
hela affärsmodellen, från inköp till
produktion och försäljning, kundservice
och återvinning.
Inom kemiindustrin kommer digital
teknik som datautvinning och
automatiserad dataanalys att göra
fabriker och verksamheter mer
resurs-och energieffektiva och
bidra till minskade koldioxidutsläpp.
Detta kommer i sin tur att lämna
ett viktigt bidrag till att uppnå EU:s
långsiktiga strategiska mål. Digital
teknik kan införas i effektivare
produktionsprocesser, i förbättrade
ledningssystem (t. ex. databaserad
drift och övervakning av anläggning)
och i nya digitalt aktiverade försörj
ningskedjor (t.ex. delnings- och
återvinningsplattformar). Dessutom
utvecklar kemiindustrin nya affärs
modeller såsom leasing av kemikalier,
som bygger på databaserade tjänster.

Artificiell intelligens
AI kan befria människor från rutinuppgifter och underlätta ett
bättre beslutsfattande. Investeringen är redan omfattande.
Enligt Europeiska kommissionen investerade den privata
industrin sammanlagt över 30 miljarder euro i AI över hela
värden endast under 2016. För den europeiska kemiindustrin
kan AI göra industriella processer säkrare och renare och
bidra till att uppfinna nya molekyler för specifika ändamål,
inklusive ökad cirkularitet. Samtidigt kan Big data driva
precisionsjordbruk med optimala nivåer av gödningsmedel
och växtskyddsmedel för varje enskild kvadratmeter i ett fält
och därmed eliminera onödig plöjning och användning av
jordbrukskemikalier.

Obruten digitalisering, först inom en
produktionsanläggning för kemikalier,
sedan inom hela företaget och slutligen
i hela värdekedjan, är redo för att
används och ge större kundnöjdhet och
skapa mervärde.

Avancerad analys och sakernas internet (IOT), kombinerat
med miljontals sensorer och AI (t.ex. maskininlärning, neurala
nätverk osv.) i alla delar av verksamheten (beskrivande,
förutsägande och föreskrivande) är klar att användas för att
öka produktiviteten, energieffektiviteten, minska utsläppen
och förbättra övergripande mätmetoder för miljö, hälsa och
säkerhet, inklusive cirkularitet. Den kommer också att stödja
och förbättra spårbarheten, det förebyggande underhållet
och säkerheten på arbetsplatsen, till exempel genom att
använda sofistikerade robotar och drönare vid komplicerade
underhållsarbeten och i trånga utrymmen.
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Industriell bioteknik
Biotekniken erbjuder många möjlig
heter att tillämpa livsvetenskap
på kemiska synteser och har gjort
betydande framsteg de senaste åren.
Föreställ dig en framtid där kolonier
med genetiskt modifierade bakterier
blir nya kemikaliefabriker som kan
programmeras för att producera en
rad produkter från bulkkemikalier och
biobränslen till läkemedel och närings
preparat.
Konceptet med metabolisk ingenjörs
konst är kärnan i framstegen inom
detta område. Metaboliska vägar kan
jämföras med produktionslinjer där
enzymer används för att montera
specifika produkter. Framstegen inom
beräkningsteknik, proteinvetenskap
och genetiska modifieringsverktyg
möjliggör en säker, effektiv och
hållbar produktion av kemikalier och
bränslen 61.
I en nyligen genomförd studie har
forskare rapporterat om optimering av
biosyntetiska processer62 som utlovar
accelererad produktion av kemikalier,
ett betydligt ökat utbyte, samtidigt

Blockkedjor och distribuerade liggare
Blockkedjor kan vara lika revolutionerande som AI. En blockkedja är
en digital teknik för distribuerade liggare, som används för att verifiera
transaktioner och kontrakt utan behov av mellanhänder som finans
institut. Tekniken erbjuder flera potentiella fördelar för kemiindustrin
genom att öka spårbarheten, säkerheten och tryggheten och förbättra
efterlevnaden samtidigt som transaktionskostnaderna sänks.
Europeiska förordningar som kräver att kemikalierna ska vara spårbara
är t.ex. för närvarande begränsade av komplex pappershantering som
kan upphöra när ett ämne överförs från producenten till konsumenten.
Blockkedjan kan möjliggöra säker, manipuleringsskyddad överföring
av alla relevanta data, inklusive den fullständiga molekylära samman
sättningen av varje ämne i en produkt under hela dess livscykel,
vilket underlättar en bättre riskhantering och återvinning av uttjänta
produkter. Detta skulle i sin tur kunna underlätta spridningen av
cirkulära affärsmodeller såsom kemikalieleasing och kemiska tjänster.
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metabolisk teknik

förnybara
råvaror
mikrober

kemikalier med
mervärde

som de förlitar sig på att evolutionen
eliminerar underpresterande celler på
naturlig väg. Ytterligare ny forskning
har även fokuserat på att ta fram en
”översättare” som kan tillåta olika
bakteriestammar att kommunicera
med varandra (användning av
mekanism för kvorumavkänning) 63.
Detta genombrott kan göra det
möjligt att konstruera nya komplexa
system med flera bakterier som
samordnar sina aktiviteter för att
utföra ett antal komplexa uppgifter
och processer och producera allt från
kemikalier till biokompositmaterial 64.

VI KAN INTE FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN MED ABSOLUT SÄKERHET. VI INBJUDER DIG ATT UTFORSKA ETT ANTAL ALTERNATIVA SCENARIER TILLSAMMANS MED OSS SÅ ATT VI INTE MISSAR NYA UTMANINGAR OCH BÄTTRE MÖJLIGHETER.

TÄNK OM…
VÅR VÄRLD
FORTSÄTTER ATT
SPLITTRAS?
14

Den globala ekonomiska integrationen
nådde sin topp i slutet på 1900-talet.
Klimatförändringar, hinder av annat
slag än tullar, exportrestriktioner och
ovanpå det fullständiga handelskrig
störde försörjningskedjor och inves
teringsstrategier redan innan Världs
handelsorganisationen monterades
ned, Brexit omintetgjorde årtionden
av närmare integration med Europa
och klimatförändringarna utlöste en
aldrig tidigare skådad omfattning av
torrperioder, stormar och hungersnöd
som ledde till krig och massmigration.
Vissa länder svarade med att skrota
världshandeln och invandringspakter helt
och hållet, vilket ytterligare förvärrade
situationen för alla. I Europa fortsatte
en kärngrupp av länder att integreras
ekonomiskt, politiskt och socialt, medan
en annan grupp, främst längs EU:s yttre
gräns, splittrades ytterligare. Det enda
som alla fortfarande kunde enades
om var behovet av att fortsätta minska
koldioxidutsläppen för planetens skull.
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En alltmer splittrad värld är den
oönskade baksidan av 2050 med
sina supersmarta marknader och
supercirkulära ekonomi med låga
koldioxidutsläpp. Även om tekniken
och klimatsmarta strategier kan
förvandla Europa till en ekonomisk
jätte inom ren teknik, kan EU och
de nationella regeringarna få
fortsätta kämpa med nationalismens,
populismens och protektionismens
centrifugalkrafter. Företag som
brukade förlita sig på den fria
rörligheten för varor, tjänster, kapital
och människor skulle hamna i
svårigheter och tvingas hitta sätt att
överleva med mindre resurser.
Ett avantgarde av integrationsvänliga
europeiska medlemsstater kan
fortsätta att integreras successivt
medan andra medlemsstater skulle
fortsätta att vända sig inåt. År om
inte årtionden kan förlöpa innan EU:s
morötter och piskor lyckas vända
trenden.

EU:s kärnstater skulle eventuellt göra
ett bra jobb med att integrera lagliga
migranter i sina sunda ekonomier
och vända årtionden av demografisk
stagnation och inflation avseende
sociala kostnader i länder som står
för mer än två tredjedelar av Europas
ekonomiska produktion. Tillgången till
mer kompetent arbetskraft kan bidra
till att påskynda uppbyggnaden av
ett “stort rent elnät” och andra nya
infrastrukturprojekt och öka dessa
länders självförsörjning inom jordbruket.

DEN GLOBALA EKONOMISKA
INTEGRATIONEN UPPNÅDDE SIN
TOPP I SLUTET PÅ 1900-TALET
Priset för detta framsteg skulle dock
sannolikt vara att begränsa den fria
rörligheten för vissa varor och männi
skor till grannländerna tills alla länder
gått med på en starkare alleuropeisk
politik för invandring och andra frågor.

Europeiska ledare står inför ett antal brådskande frågor, bland annat:
Hur kan EU bättre främja
fri och rättvis världshandel
inför allmänhetens växande
skepticism?

Hur kan en bättre industri
politik hjälpa Europa att
mildra och/eller vända trenden
med en växande ekonomisk
nationalism?
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Hur kan Europa samarbeta
närmare med Afrika för att
skapa ett ekonomiskt område i
vår del av världen, som utnyttjar
styrkan i båda regionerna för
ömsesidigt fördelaktiga
synergier?

MOLECULE MANAGERS DAGS ATT HANDLA!

DAGS ATT
HANDLA!
Precis som du har läst kommer den europeiska
kemiindustrin 2050 att stå i centrum för den
cirkulära och klimatneutrala ekonomin
– ett överväldigande ansvar.
Målet med den här rapporten är inte att måla
upp en slutgiltig bild av vår framtid. Målet är att
skapa dialog och göra den här resan tillsammans.
Vi kommer att sprida våra tankar, lyssna och ge
ut en ny anpassad version om några år igen.
Det blir en spännande resa.
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I hela denna rapport har vi försökt att ge en
väl förankrad bedömning och presentera en
optimistisk berättelse om vad som är möjligt
att uppnå fram till 2050 – för den europeiska
kemiindustrin, för samhället och för hela
vår planet. Vi är övertygade om att allt vi har
beskrivit åtminstone är möjligt, och ofta ganska
sannolikt. Eftersom vi är den bransch som
hanterar många av de material och processer
som vårt samhälle är beroende av, kan vi göra
mycket på egen hand, även om världen förändras
runt omkring oss. Vi kan göra mycket mer –
och få en bättre möjlighet att uppfylla våra
gemensamma mål – om vi alla arbetar mot dessa
mål tillsammans.
För att uppnå FN:s globala mål för hållbar
utveckling, särskilt i samband med begränsningen
och anpassningen till klimatförändringarna,
krävs en aldrig tidigare skådad mobilisering av
investeringsfonder och samhälle, liksom alla
sektorer av den europeiska ekonomin. Dessa mål
har konsekvenser för allt, från energiförsörjning
till utvecklingsbistånd och invandringspolitik;
områden som behöver förstärka varandra i
riktning mot ett gemensamt mål om en rättvis
omställning till en mer hållbar framtid.
Med rätt politisk inriktning och stöd är den
europeiska kemiindustrin redo att göra sin del av
jobbet: investera i ny teknik och nya molekyler,
omstrukturera, erbjuda bra arbetstillfällen, arbeta
för större öppenhet om kemikalier under hela
deras livscykel och återvinna värdefulla råvaror
när produkterna är uttjänta.
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För att navigera i en värld som omformas av
geopolitik, demografiska utvecklingstrender,
klimatförändringar och andra megatrender kan de
fyra fiktiva framtidsscenarierna i denna rapport
bidra till att forma debatten.

VI ÄR ÖVERTYGADE
OM ATT ALLT VI HAR
BESKRIVIT ÅTMINSTONE
ÄR MÖJLIGT, OCH OFTA
GANSKA SANNOLIKT
Det är nödvändigt att europeiska regeringar
och lagstiftare till fullo anammar målen för
koldioxidneutralitet, garanterar en socialt
rättvis omställning för de människor som
påverkas mest av förändringarna och bidrar till
att påskynda omvandlingen genom att göra allt
det vi inte kan.
Vi ser fram emot att diskutera denna rapport
med både beslutsfattare och samhällets
representanter.

BILAGOR
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MOLECULE MANAGERS BILAGA 1: VIKTIGA ANTAGANDEN

Bilaga 1:

Viktiga antaganden
Denna vision bygger på ett antal antaganden,
varav många relaterar till de megatrender som
beskrivits tidigare. De har identifierats, provats,
justerats och Delphi-testats65 under mer än ett
år på sin väg mot de operativa antaganden som
beskrivs nedan. Hela processen beskrivs mer
detaljerat i metodavsnittet.
Våra antaganden indelas i fem kategorier:
ekonomi, geopolitik, samhälle, teknik och miljö.
Vi sammanfattar dem kort nedan och anger de
områden – det fanns bara fyra – där avvikande
resultat från Delphi-studien tvingade oss att ändra
våra ursprungliga antaganden.
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Ekonomi:
•

 en ekonomiska balansen förskjuts när Kina ökar i
D
betydelse och ny tillväxt sker i Indien och Afrika. Kina
fortsätter att omvandlas från en ekonomi som styrs
av investeringar och export till en ekonomi som styrs
av import och konsumtion. Indien kämpar med sin
omställning, medan Afrikas tillväxtpotential utmanas
av en övertro på naturresurser, liksom på ineffektiva
institutioner. Regionaliseringen av handeln blir alltmer
sannolik. (I Delphi-rapporten, som denna rapport bygger
på, var man något mer pessimistisk om utsikterna för
Indien än i den ursprungliga CIFS-studien).

•

 agstiftningen skärper konkurrenskraften. 2050 visar
L
de ledande företagen betydligt större öppenhet om
de olika molekylerna i sina produkter och fokuserar
på miljön och arbetsförhållanden, främst på grund av
konsumenternas efterfrågan. EU-lagstiftningen leder
till att kemiindustrin i Europa blir en föregångare som i
vissa fall får konkurrensfördelar i andra regioner. (Den
europeiska kemiindustrins deltagare i Delphi-panelen, där
även politiska aktörer ingick, var mindre optimistiska än
panelen i stort om nettovinsten av en lagstiftning för att
befrämja den europeiska kemiindustrins konkurrenskraft.)

•

Den fjärde industriella revolutionen påverkar
varuhandeln och flyttar produktionen närmare
konsumenterna. Den globala handeln med råvaror
ökar på bekostnad av mellanprodukter och färdigvaror.
För kemiindustrin kan detta innebära att färdigvaror
blir viktigare på inhemska och regionala marknader
och (möjligen) minskar i betydelse för exporten till
utlandet. Undantag från regeln är förmodligen mycket
konkurrenskraftiga, unika europeiska produkter som inte
erbjuds av globala konkurrenter.

•


Effektivitetsdriven
automation ersätter 50–60 % av
arbetsintensiva manuella jobb år 2050 66 . Omfördelning
är nyckeln till att lösa denna gigantiska förändring
för arbetstagarna. Och medan historien visar att en
omfördelning av denna omfattning är möjlig, som när
industrin ersatta det manuella arbetet inom jordbruket,
kan automatiseringen förändra spelreglerna för
sysselsättningen, särskilt för lågutbildade arbetstagare.

•

 ätverkseffekter präglar den globala ekonomin. Det
N
blir alltmer kostnadseffektivt när enskilda konsumenter
deltar i den globala ekonomin via digitala affärsmodeller.
Ekonomin bygger alltmer på affärsmodeller som drivs av
tekniken med distribuerade liggare, såsom blockkedjor,
som fram emot 2050 kommer att leverera många olika
lösningar som gynnar användarna.

•

 en cirkulära ekonomin växer. Cirkulära ekonomiska
D
modeller växer i betydelse inom industrin. Det beror
delvis på innovationer i samband med industrins
digitalisering där den artificiella intelligensen ökar den
branschövergripande integrationen.

•

•


Protektionismen
fortsätter att hämma handeln och
försvagar tillväxten genom tullar och andra hinder.
Hinder som inte är tullar – som främst införs av
höginkomstländer – hämmar världshandeln påtagligt
(sedan finanskrisen har de orsakat mer än 15 % av den
globala handelsavmattningen). Viktiga instrument är
valutajusteringar, subventioner och statligt stöd såsom
statliga lån, räddningsaktioner och krav på offentlig
upphandling av närproducerat.
 ekniska framsteg inom digitalisering leder till
T
kostnadsdeflation. Digitaliseringen fortsätter att sänka
kostnaderna inom många ekonomiska områden, på
grund av lägre produktions- och distributionskostnader
och bättre kunskap om konsumenternas behov. I
Europa innebär detta att nya affärsmodeller uppstår
på snabba teknikmarknader, vilket gynnar tillväxten
i små och medelstora företag och i partnerskap med
multinationella företag.
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Geopolitik:
•	
G eopolitiken kommer att forma företagsklimatet för
kemiindustrin globalt. Kemiindustrin behöver ett starkt
EU för att säkerställa en samordnad, konkurrenskraftig
energipolitik, stabil och enhetlig lagstiftning, öppna
marknader och fortsatt tillgång till kompetens och
rörlighet för människor. Dessa faktorer garanterar inte
bara en stark inre marknad, utan banar också väg för
lika tillträde till marknader och resurser i Asien, Afrika
och Nord- och Sydamerika. (I Delphi-panelen uttrycktes
osäkerhet kring EU:s fortsatta integration som politisk,
ekonomisk och social union.)
•	
Fyra regionala stormakter skyddar sina egna intresse
sfärer. Kina, USA, Europa och Indien är de fyra viktigaste
regionala stormakterna 2050, som var och en skyddar
sin egen intressesfär. Det finns ingen ensam garant för
den internationella ekonomiska och politiska ordningen.
Regelverk och harmonisering i olika regioner kräver
betydande insatser och ömsesidiga fördelar för att lyckas.
•	
Konkurrens om kritiska resurser (energi, material,
livsmedel, vatten osv.) leder till diplomatiska och
geopolitiska utmaningar för vissa, medan det blir en
hävstång för andra. Utveckling av tekniker för alternativa
material och förbättrad återanvändning av insatsämnen
kan bidra till att mildra konflikter genom att minska
industrins och konsumenternas beroende av knappa
resurser.
•	
Större fokus på hållbarhet uppmuntrar till strängare
reglering och stimulerar innovation, såsom biobaserade
och flexibla råvaror. Den föränderliga geopolitiska
miljön främjar teknik som används för att återvinna och
återanvända material samt för att begränsa användningen
av råvaror och föra produktionssystemen närmare
en cirkulär ekonomi. Detta skapar en möjlighet för
kemiindustrin att etablera tillverkning av alternativa
material och att minska sina egna och konsumenternas
beroende av knappa råvaror.

Samhälle:
• D
 emografiska förändringar har global påverkan.
Ekonomisk utveckling, en växande medelklass, tekniska
framsteg och bättre möjligheter för kvinnor är alla
faktorer som förvandlar samhället. Tillsammans främjar
de låga födelsetal och lång förväntad livslängd.

•	
Stöd till STEM (vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap
och matematik). Oron för att Europa saknar tillräcklig
tillgång till kompetens inom STEM mildras av ett starkt
fokus på att öka antalet som utexamineras inom STEM
och locka fler med utbildning inom dessa områden från
utlandet.
• I cke-hierarkiska nätverk (p2p). Teknisk utveckling
skapar en stark roll för icke-hierarkiska nätverk (p2p)
som gör det möjligt att ersätta ägande med kortsiktiga
hyresmodeller via externa digitala plattformar, som
möjliggörs genom blockkedjeteknik. Crowd-finansiering
av nya digitala plattformar gör att de bildas och utnyttjas
snabbare.
•	
Självstyrande och delade fordon har accepterats av
konsumenter och lagstiftare. 2040 förväntas mer än
50 % av nya sålda bilar vara självstyrande på minst nivå
4 (nivå 5 är helt självstyrande). Konsekvenserna för
kemiindustrin är att om fordonen utnyttjas mer minskar
volymen av producerade och sålda bilar. Detta beror
delvis på en ökning av elfordonens andel av den globala
bilflottan, vilket i sin tur ökar efterfrågan på material för
de litiumjonbatterier som är avgörande för elbilar.

Teknik:
•	Kemiindustrin minskar sina utsläpp av växthusgaser
med ytterligare 50 % jämfört med dagens nivåer (2015)
tack vare en kombination av omställning till förnybara
råvaror, introduktion av återvinningsprocesser och en
övergång till koldioxidsnål el för processer och synteser,
öppnas dörren till en gigantisk omvandling av den
europeiska industrin.
•	
Biomassa är en viktig råvara för industrin och fortsätter
att utforskas som en hållbar lösning. Potentiellt använder
industrin dubbelt så mycket biomassa 2050 som 2018.
•	
Det sker en ständig ökning av kapaciteten att generera
koldioxidsnål el i stora mängder och till överkomliga
priser. Denna kommer från förnybara energikällor och
kärnenergi. Den europeiska energisektorn utökar sin
koldioxidsnåla elproduktion till en nivå på över 3000
TW i Europa (enligt IEA, 2-gradersscenariet). Det är stor
efterfrågan på koldioxidsnål el i de olika branscherna,
liksom inom transport-och bostadssektorerna.
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•	Elektrifierad omvandling av koldioxid, kolmonoxid och
väte till metanol och andra kemikalier skalas upp till
industriella nivåer på 2050-talet.
• I ndustriell symbios ger tillgång till koldioxid- och
kolmonoxidutsläpp direkt vid skorstenen för kemisk
syntes 2050. Dessa gaser kommer från andra industrier,
till exempel ståltillverkning, cementproduktion och
kraftverk som förbränner avfall, kol och naturgas.
•	
Produktionsvolymökningen för den europeiska
kemiindustrin från 2018 till 2050 är jämförelsevis
låg, men en stark värdetillväxt kommer att ske inom
specialkemikalier.
• B
 etydande kemikaliemängder återvinns genom en
kombination av återanvändning av produkter, mekanisk
återvinning, kemisk återvinning eller förbränning med
efterföljande återvinning av energi och koldioxid.

•	
Klimatförändringarna ökar medeltemperaturen med
mer än 1,5 grader Celsius. Utsläppsminskningar genom
förnybar teknik, kärnkraft och ökad effektivitet utnyttjas
inte tillräckligt mycket för att hålla temperaturen i schack.
(Delphi-panelen var mindre optimistisk om utsikterna
att hålla sig under 2-gradersnivån än deltagare från
kemiindustrin.)
• K
 oldioxidpriserna i Europa fortsätter att klättra
och når 2050 en nivå på 100 euro per ton i reella
tal och möjligen mer om myndigheterna tillämpar
detta pris i hela världen. Höga priser är avgörande
för att kompensera för den ekonomiska klyftan mellan
fossila kemiska processvägar och nya koldioxidsnåla
syntesprocesser.
• E
 tt långsiktigt fokus på att harmonisera strategierna för
att minska utsläppen av växthusgaser. EU-kommissionen
och nationella regeringar trycker på för enhetliga och
harmoniserade växthusgasstrategier.

• D
 igital teknik som blockkedjor används i stor utsträck
ning inom industrin för att hantera och dokumentera
transaktioner i de cirkulära affärsmodellerna.
•	
Kemiska leasing- och tjänstemodeller blir vanliga.
Blockkedjetransaktionernas volym och hastighet kommer
att vara hög 2050, på grund av mer kraftfulla datorer.
Digitala transaktioner som stöds av blockkedjor kommer
att bygga på branschstandarder och förekomsten av en
gemensam digital marknad inom EU.
•	
Teknikutveckling är en viktig förutsättning för att
kemiindustrin ska kunna växa, konkurrera och minska
sina utsläpp av växthusgaser. Flera tekniker formar
industrins framtid. Exempel på detta är nästa generations
kärnkraftsreaktorer, toriumreaktorer, fusionsreaktorer,
supersnabba datorer, kvantdatorer, 2D-material (grafener,
fullerener osv.), genredigering, artificiell intelligens och
friformsframställning.

Miljö:

•	
Hållbar finansieringslagstiftning stöder investering
i minskade utsläpp. EU ser till att en hållbar finansiell
lagstiftning stöder investeringar i produktiv kolanvänd
ning och återvinning samt till kommersialiseringen av
cirkulär ekonomi.
•	
Klimatförändringar och miljöutmaningar utlöser social
oro. Miljöförstöring till följd av klimatförändringar,
föroreningar och otillräcklig markförvaltning, som
förvärras av grundläggande resursbrist, leder till sociala
spänningar och oroligheter, vilket i sin tur kan leda till
ökad invandring till Europa.
•	
Miljöfrågorna står högt på dagordningen. Europeiska
initiativ för att minska föroreningarna intensifieras under
de kommande årtiondena, inklusive fokus på att minska
plastavfallet. På samma sätt fortsätter debatten om
kemiska produkters miljöpåverkan vilket leder till ett
föränderligt och utmanande regelverk för kemiindustrin.
• 	Föroreningar och avfall fortsätter att vara frågor av
allmänt intresse. Miljöföroreningar, särskilt genom
plastavfall, utmanar både ekosystem i sötvatten, havet
och på land. Det kräver avsevärda ansträngningar från
den offentliga och den privata sektorn, inte bara för att
begränsa nytt avfall, utan även för att hantera det gamla
avfallet som redan ackumulerats.

• E
 U är fortfarande ledande inom hållbarhet, minskning
av utsläpp/föroreningar, förnybar energi och
återvinningsteknik.
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Bilaga 3:

Tack
Denna rapport kunde inte ha utarbetats och publicerats utan hjälp från många
människor inom och utom Cefic.
För det första vill vi tacka alla i plenargruppen* som spelade en avgörande roll för
att analysera uppgifter och information, utarbeta rapporten och ge kontinuerlig
feedback. De har spelat en viktig roll som stöd för detta årslånga projekt. Ett
särskilt tack riktas till Rafael Cayuela, Corporate Chief Economist och Strategy
Director på Dow Chemical Company, ordförande för plenargruppen. Hans
entusiasm, kunskap och insikter i kemiindustrin har varit ovärderliga. Vi vill tacka
och minnas Richard Northcote, Chief Sustainability Officer (CSO) på Covestro, en
uppskattad medlem av vår plenargrupp, som tyvärr gick bort 2018. Hans bidrag
har utgjort underlag för kapitlet om innovation. Vi kommer att minnas honom
som en slagfärdig och mycket intelligent kollega som alltid var villig att hjälpa oss
på alla tänkbara sätt.

* Den fullständiga plenargruppen bestod av:
Medlemmar: Elaine Hargrove (ExxonMobil),
Bert Bosman (SABIC), Jacques Breulet (INEOS),
Alexis Brouhns (Solvay), Rafael Cayela (The Dow
Chemical Company), Lynette Chung (Clariant),
Nicolas de Warren (ARKEMA), Sanni Kunnas
(VCI), Paul Hampson (Shell), Bruno Héry
(LyondellBasell), Holger Höcker (Evonik),
Tanguy Kervyn (Total), Micaela Pires Cabral
(Bondalti), Xavier Milcent (ExxonMobil),

Ett särskilt tack går till Angela Wilkinson som hjälpte oss med framtidsscenarier
och prognoser. Hennes erfarenhet och insikter gjorde det möjligt för oss att tänka
utanför ramarna och längre in i framtiden genom att ta hänsyn till (mega)trender.
Vår tacksamhet går också till Brandon Mitchener som gjorde ett utmärkt jobb
med att skriva och överföra alla våra tekniska texter och uppgifter till en lättläst
rapport.

Richard Northcote (Covestro),
Christoph Sievering (Covestro), Lieven Stalmans
(Borealis), Jeff Turner (DSM), Susanne Veith
(Dupont), Peter Westerheide (BASF),
Wolfgang Weber (BASF)
** Cefic kärnteam: Pierre Barthelemy,

Vi skulle också vilja tacka CIFS och Korn Ferry som hjälpte oss att utforma
rapporten. CIFS hjälpte oss att omvandla data och trender till antaganden som
vi testade i en Delphi-undersökning bland våra intressenter, medan Korn Ferry
gav oss expertkunskap om den framtida arbetsmarknaden och de talanger och
kompetenser som behövs. Vi skulle också vilja tacka alla intressenter som gav oss
feedback under arbetets gång.

Veronique Chalot, Ann Dierckx, Moncef Hadri,
William Garcia, Sylvie Lemoine,
Aaron McLoughlin, Ton Manders, Marco Mensink,
Charles-Henri Robert, Liesbeth Timmermans,
Marc Vermeulen, Marcello Vollman,
Irene van Luijken, René van Sloten.

Sist men inte minst har, förutom det hårda arbetet i Cefic kärnteam **, flera Ceficmedarbetare varit inblandade i plenargruppen och den övriga Cefic-personalen
har varit avgörande för att stödja oss med information och feedback. Ett särskilt
tack går till William Garcia, projektets ledare som vägledde utvecklingen av hela
rapporten.
På Cefic-styrelsens vägnar,
Daniele Ferrari.

Ansvarsfriskrivning
Detta dokument beskriver ett möjligt framtidsscenario bland en mängd möjliga scenarier för att stimulera diskussionen
mellan Cefic, beslutsfattare och den breda intressentgruppen. Den syftar inte till att beskriva framtida åtgärder. Även om
detta dokument har utformats med ledning av den senaste kunskapen, ska det användas på användarens egen risk.
Inga utfästelser eller garantier görs med avseende på riktighet eller fullständighet, och inget rättsligt ansvar kommer att
accepteras för skador av något slag som kan uppstå till följd av användning eller tillit till detta dokument.
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