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TILANNEKATSAUS EUROOPAN TEOLLISUUTEEN

EU:n teollisuus tuottaa noin kolmasosan bruttolisäarvosta EU:ssa, kun liki kolme neljäsosaa 
Euroopan viennistä koostuu teollisuustuotteista, ja kolmasosa työpaikoista on teollisuudessa, 
joka antaa toimeentulon noin 57 miljoonalle henkilölle. Jos otetaan huomioon teollisuuden 
moninkertaistava vaikutus, eli sen, että jokainen teollisuustyöpaikka luo noin kaksi muuta 
oheispalveluiden alalla, on teollisuuden vaikutus työllisyyteen entistäkin merkittävämpi. 

Teollisuus EU27:ssä (Eurostat)
Bruttolisäarvon 

osuus 
prosentteina 

(2008)

Työntekijämäärä (2008)
prosenttiosuus miljoonaa

Yritysten määrä 
x tuhat (2007)

Kaivostoiminta ja louhinta 1 0.4 0.8 21.4
Tehdasteollisuus 16.8 16.8 37.0 2 323
Sähkön-, kaasun- ja vedenjakelu 2.3 0.8 1.7 36.0
Rakentaminen 6.4 8.4 17.0 3 090
YHTEENSÄ 26.5 26.4 56.5 5 470.4

TEOLLISUUDEN UUSI ARVOSTUS EUROOPASSA

Äskettäinen ankara talouskriisi koetteli Euroopan teollisuutta. Kriisi paljasti kuitenkin 
teollisuuden merkityksen EU:n taloudelle ja sen myötä tuli selväksi, että teollisuuden 
tarpeiden kokonaisvaltaiseksi huomioon ottamiseksi ei ole ponnisteltu riittävästi nykyisessä 
haasteellisessa ilmapiirissä. Teollisuus jää nykyään usein paljon keskustelua aiheuttavan 
palvelu- ja rahoitusalan varjoon. EU:n teollisuuspolitiikka tiivistyi usein ajatukseen, jonka 
mukaan markkinoiden tulisi säännellä itse itseään, ja tätä ajatusta on tähän saakka sovellettu 
ensisijaisesti yksittäisten toimenpiteiden kautta ilman, että jäsenvaltiot olisivat niitä juurikaan 
koordinoineet keskenään. Politiikka perustui enimmäkseen muuttuviin olosuhteisiin 
sopeutumiseen ja kyse oli harvoin etukäteen tehtyyn arviointiin perustuvasta toiminnasta. 

NYKYISET HAASTEET

Teollisuudessa oli jo ennen talouskriisin puhkeamista käynnistetty prosessi rakenteiden 
järjestelemiseksi uudelleen. Tällä hetkellä se joutuu kohtaamaan joukon toisiaan vahvistavia 
haasteita:

a) Maailmantalouden kehityksessä tapahtuneilla yhä nopeammilla muutoksilla on aina ollut 
merkittävä vaikutus teollisuuteen. Kilpailun voimistumisen vuoksi kehittyneiden maiden 
ja kehitysmaiden ja niiden perinteisesti hallitsemien alojen välinen jakolinja muuttuu 
päivittäin. Maailmanmarkkinoilla kysyntä muuttuu nopeasti ja liike-elämän on siksi 
suunnattava ja järjestettävä toimintansa uudelleen sekä erikoistuttava uudelleen. Kiinan, 
Intian, Brasilian ja Venäjän kaltaisten nopeasti kasvavien talouksien vuoksi 
kansainvälinen työnjako on muuttunut, mikä lisää globalisaation aiheuttamia paineita. 
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b) Globalisaation muoto muuttuu vähitellen siirryttäessä maailmanlaajuiseen 
tietoyhteiskuntaan, jossa innovointi ja tutkimus edistävät kasvua ja kilpailukykyä 
tehokkaammin kuin miestyövoima ja ruumiillinen työ.

c) Ilmastonmuutos on peruuttamaton ja väistämätön. Maailmanlaajuisen talouskilpailun 
kiihtyminen rasittaa valtavasti kaikenlaisia resursseja. Kun otetaan huomioon tarve 
lievittää ilmastonmuutosta ja suojella biologista monimuotoisuutta raaka-aineiden 
huvetessa samalla kuin niiden kysyntä kasvaa, teollisuuden on siirryttävä hiilettömään ja 
resursseja tehokkaasti hyödyntävään tuotantoon. 

d) Väestötieteelliset kehityskulut muuttavat perusteellisesti sekä kuluttajan että tuottajan 
profiilia. Keski-iän jatkuva nousu pakottaa kehittämään uusia tuotteita ja liikennemuotoja 
sekä järjestämään työvoima uudelleen. Pätevistä työntekijöistä on oleva pula.

e) Nopea kaupungistuminen asettaa uusia haasteita muun muassa liikkuvuudelle, 
rakennuksille ja logistiikalle. 

TEOLLISUUSPOLITIIKAN YHTEISEN LÄHESTYMISTAVAN VAHVISTAMINEN

Eurooppa 2020 -strategiassa tunnustetaan esitetyn lippulaivahankkeen myötä ensimmäistä 
kertaa tarve löytää uusi lähestymistapa. On tullut aika, että EU hyödyntää täysimääräisesti 
yhteiset mahdollisuudet toteuttaa kestäviä uudistuksia ja kehittää teollista perustaansa 
edelleen luomalla laadukkaita työpaikkoja. Euroopan teollisuuden tulisi säilyttää 
johtoasemansa avainaloilla eikä muuttua muiden seuraajaksi. EU:n on aika valita oma tiensä 
kohti tulevaisuuden teollisuutta. EU:n on pidettävä huoli siitä, että lisäarvo luodaan EU:n 
omien rajojen sisäpuolella.

On selvää, että menestyksekkään teollisuuspolitiikan on perustuttava sekä: 

 rahoitusalan uuteen arkkitehtuuriin että
 talous-, vero- ja budjettipolitiikkojen selkeään makrotaloudelliseen koordinaatioon 

kasvun ja työllisyyden edistämiseksi ilman verotuksen polkemista (eli 
yhdenmukaistamatta yritysverotusta).

Rahoitusmarkkinoiden itsesääntelyn mallin epäonnistumisen seurauksena on otettava 
käyttöön uusi kattava sääntelykehys, jonka avulla rahoitusjärjestelmä saadaan palautettua 
lähtökohtaansa: säästöjen muuttamiseen tuottaviksi investoinneiksi erityisesti teollisuuden ja 
pk-yritysten tarpeita varten.

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 173 artiklan tarjoamat mahdollisuudet olisi 
hyödynnettävä. EU:n ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä kehitettävä johdonmukainen ja 
yksiselitteinen teollisuuspolitiikka sekä selkeä strategia indikaattoreineen politiikan 
menestyksekkään toteutumisen varmistamiseksi ja seuraamiseksi. Teollisuuspolitiikan 
erilaisia painotuksia (protektionismi, hallinto, kannustimet, kilpailukyky) ei saisi päästää 
valloilleen.
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UUSI YHTEINEN JA KESTÄVÄ TEOLLISUUSPOLITIIKKA EU:LLE

EU:n teollisuuspolitiikalla olisi pyrittävä sekä uudistamaan teollista perustaa kestävällä, 
ympäristötehokkaalla ja kansainvälisesti kilpailukykyisellä tavalla että edistämään siirtymistä 
valtaosin tuotantoteollisuudesta tietoon perustuvaan teollisuuteen. On keskeisen tärkeää 
yhdistää kaikki EU:n politiikat, joihin sisältyy teollisuuteen vaikuttavia näkökohtia. Tämä 
edellyttää komission sisäisen yhteistyön nostamista uudelle tasolle sekä yhteistyötä kaikkien 
toimijoiden välillä.

Esittelijä katsoo, että teollisuutta koskevassa uudessa lähestymistavassa on otettava huomioon 
viisitoista olennaista "kulmakiveä":

1) Innovointiketjun rakentaminen

Tarvitsemme teollisuuteen liittyvää tutkimusta ja innovointien kehitys- ja soveltamistoimintaa 
– kokonaisen innovaatioketjun. Innovointiin sisältyy muutakin kuin tekniset innovaatiot: se 
käsittää myös organisaatiota, liiketoimintamallia, tuotesuunnittelua ja laatua koskevat 
innovaatiot. Innovoinnin edistämiseksi meidän on luotava innovointia tukeva kehys, joka 
koostuu normeista, standardeista, patenteista ja tekijä- ja teollisoikeuksien suojelemisesta. 
Meidän olisi tähdennettävä ja kehitettävä uusia alojen välisiä perusteknologioita (kuten tieto-
ja viestintätekniikan, liikkuvuuden, energian ja bio- ja nanoteknologian alalla). Meidän on 
laadittava johdonmukaisia strategioita, joilla mahdollistetaan eri innovointialojen 
lähentyminen ja yhteistyö. EU:n innovointipolitiikka olisi kohdistettava arvoketjun aukkoihin. 
Kestävyyden, väestötieteellisten muutosten ja kaupungistumisen kaltaisia tulevaisuuden 
avainaloja olisi lähestyttävä uusin ratkaisuin.

2) Resurssitehokkuuden parantaminen

Työn tuottavuus on kehittynyt viime vuosikymmeninä paljon nopeammin kuin 
resurssitehokkuus (energia ja materiaali). Teollisuudessa työvoimakulujen osuus on noin 
20 prosenttia, resurssikustannusten osuus on 40 prosenttia. EU:n standardeihin, kannustimiin, 
yhteisiin ja yrityskohtaisiin tavoitteisiin perustuva resurssien tuottavuuden voimakas kasvu 
sekä parasta saatavilla olevaa teknologiaa koskevien järjestelmien edistäminen vahvistaa 
Euroopan teollisuuden kestävyyttä ja yleistä kilpailukykyä avaamalla uusia markkinanäkymiä 
globaaleissa arvoketjuissa sekä turvaa työpaikkoja Euroopassa. Yritysten "ekologisen 
selkärepun" paino olisi laskettava pakollisen kestävyyskertomuksen laatimisen yhteydessä.

3) Kestäville tuotteille selkeät tavoitteet 

Kestävää tuotantoa on tehostettava koordinoimalla ekoinnovatiivisia tuotestandardeja, jotka 
perustuvat elinkaarianalyyseihin (ekologista suunnittelua koskeva direktiivi, rakennuksia ja 
autoja koskevat standardit). 
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4) Julkisten tarjouskilpailuiden käyttö

Otettaessa käyttöön uusia ja kestäviä tuotteita ja palveluita olisi käytettävä julkisia 
tarjouskilpailuja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Direktiivin 2004/181 tarjoamia 
mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä johdonmukaisesti. Lisäksi julkisia menoja on 
kohdistettava enemmän tulevaisuuteen liittyviin investointeihin niin, että ne hyödyttävät 
ensisijaisesti tietoon perustuvaa taloutta ja teollista innovointia. 

5) Puhtaan energian tuotannon lisääminen

Energia- ja teollisuuspolitiikka liittyvät läheisesti toisiinsa. Asianmukainen energiahuolto on 
välttämättömyys ja uusiutuva energia muodostaa uusia kasvumarkkinoita, jotka tuottavat 
uusia laadukkaita työpaikkoja. Teollisuuspolitiikka edellyttää pitkän aikavälin 
energiapolitiikkaa, jolla huolehditaan ilmastonmuutospolitiikasta ja varmistetaan kohtuulliset 
energiahinnat ja energian huoltovarmuus sekä vältetään hiilivuotojen esiintyminen.

6) Vakuuttava raaka-ainestrategia

Euroopan teollisuus on riippuvainen raaka-ainevarojen luotettavasta saatavuudesta, joka on 
muodostunut yhä ongelmallisemmaksi. Resurssien riittävän ja oikeudenmukaisen tarjonnan 
varmistamisen ohella on samaan aikaan kehitettävä asianmukainen politiikka, jolla 
varmistetaan tarvittavan tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemana nykyisten resurssien korkea 
kierrätysaste (sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi) sekä jätteiden viennin 
lopettaminen. Teollisuuden avainresurssien kansainvälistä ja oikeudenmukaista kauppaa 
koskevia esteitä on lakkaamatta pyrittävä poistamaan.

7) Kaupan uudelleenjärjestely oikeudenmukaisen rinnakkaiselon ja kestävän tuotannon 
edistämiseksi

On selvää, että kansainvälinen kauppapolitiikka on keskeisessä asemassa kestävää tuotantoa 
ajatellen. Kauppa ei ole erillinen päämäärä, vaan osa teollisuusstrategiaa. Kauppapolitiikalla 
olisi turvattava oikeudenmukainen pääsy keskeisille ja kasvaville markkinoille. Monikeskisiin 
sääntöihin perustuva WTO:n järjestelmä riitojen ratkaisumenettelyineen on tehokkain ja 
oikeudenmukaisin keino, jolla kauppasuhteita voidaan hallita ja laajentaa avoimesti. Kestävä 
tuotanto edellyttää asianmukaisia työoloja ja palkkoja sekä pakollisia ympäristönormeja. 
Nämä olisi vahvistettava kauppasopimuksissa. 

8) Pakollisen alakohtaisen teollisuuspolitiikan pääpiirteet

Erilaisille alakohtaisille toimintamalleille (työryhmät, korkean tason neuvoa-antavat elimet, 
innovaatiofoorumit kuten LeaderShip-ryhmä, CARS 21 -kehys, tieto- ja viestintäteknologian 
työryhmä, kemianteollisuuden korkean tason ryhmä) olisi luotava selkeät puitteet ja 
strategista sisältöä, kuten alakohtaisia vaikutusten arviointeja ja toimintasuunnitelmia 
kestävän kehityksen edistämiseksi.

                                               
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114–240.
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9) Pk-yritysten osallistaminen

Pk-yritysten asemaa Euroopan teollisuuden selkärankana olisi vahvistettava parantamalla 
teknologian siirtoa ja helpottamalla rahoituksen saatavuutta pankkiluototuksen ja 
riskipääoman muodossa sekä myös järjestämällä unionin rahoitusta tutkimuksen 
puiteohjelman ohjelmien kautta. Lisäksi pk-yritysten osallistumisastetta julkisiin 
hankintamenettelyihin olisi pyrittävä nostamaan sekä parannettava niiden mahdollisuuksia 
kansainvälistyä. 

10) Alueellisten vyöhykkeiden toimintakyvyn kehittäminen

EU:n politiikalla olisi edistettävä tehokkaammin innovaatioklustereita, jotta tiedonsiirtoa, 
tutkimustoimintaa, tutkintojen kehittämistä ja perusrakenteita voidaan kehittää koordinoidusti.
Eurooppalaisten kilpailukykyklustereiden perustaminen ja se, että muodostetaan eri 
innovointitoimijoista (yhtiöt, yliopistot ja tutkimuskeskukset - "ekosysteemit") ja teollisuuden 
verkoista koostuvia uusia ryhmittymiä, joissa tieto virtaa eri toimintojen ja toimijoiden välillä, 
ovat keskeisiä tekijöitä investointipäätöksiä tehtäessä. Euroopan investointipankin on 
lujitettava teollisuuspolitiikan ja alueellisen yhteenkuuluvuuden välistä yhteyttä.

11) Teollisten muutosten ennakoimisesta huolehtiminen

Teollisuuspolitiikalla olisi entistä enemmän pyrittävä ennakoimaan muutoksia ja vastattava 
niihin kehittämällä pitkän aikavälin strategioita. Tarvitaan uusi väline, jonka toteuttamiseen 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat laajalla rintamalla.

12) Uudelleenjärjestelyistä huolehtiminen

Globalisaation tai rakenteellisten muutosten vuoksi toteutetuista uudelleenjärjestelyistä 
kärsimään joutuneita työntekijöitä ja yrityksiä varten olisi kehitettävä uusia 
tulevaisuudennäkymiä. Tämä voitaisiin toteuttaa luomalla uudelleenjärjestelyitä käsittelevä 
työryhmä ja vahvistamalla EU:n rakennerahastojen asemaa uudelleenjärjestelyjä koskevissa 
menettelyissä. Alueellisten erojen osalta on toimia toteutettava erityisesti uusissa 
jäsenvaltioissa, joissa on meneillään teollisuuden vähentämisprosesseja.

13) Pätevyyksien parantaminen

Riittävän pätevän työvoiman tarjonta ei kykene vastaamaan Euroopan teollisuuden 
uudelleenjärjestely- ja uudistustarpeisiin. Koulutusjärjestelmiä sääntelevien viranomaisten ja 
työmarkkinaosapuolten välille on käynnistettävä vuoropuhelu, jotta löydetään käytännön 
ratkaisuja koulusta työmarkkinoille siirtymisen hallitsemiseksi ja jatkokoulutusta koskevien 
prosessien toteuttamiseksi tavalla, joka hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä eniten. 
Innovointi ja pätevöityminen edellyttää yliopistotason lisäkoulutusta.

14) Työntekijöiden oikeuden osallistua päätöksentekoon laajentaminen

Parantamalla työntekijöiden osallistumisoikeutta varmistetaan kehityksen laatu ja ehkäistään 
heikot työolot uudistusprosessin aikana. Yritysten sosiaalista vastuuta koskevat järjestelmät 
tukevat yritysten sosiaalista ja kestävää kehitystä.
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15) Pitkän aikavälin politiikat

Investointipäätökset ja teollisuuden innovointisyklit edellyttävät Euroopan teollisuuspolitiikan 
yhteisen lähestymistavan ohella myös pitkän aikavälin lainsäädäntötavoitteiden asettamista.

Yhdennetty ja kestävä teollisuuspolitiikka muodostaa kolikon yhden puolen: toinen puoli 
koostuu teollisuuden selkeästä sitoutumisesta EU-investointeihin, tutkimusvalmiuksien 
parantamiseen, uuden tutkintokulttuurin tukemiseen, resurssitehokkaisiin tuotteisiin ja 
valmistusmenetelmiin sekä EU:n yhtiöiden välisten strategisten kumppanuuksien 
muodostamiseen.


