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Teollisuuspolitiikan perusteet* 
PIRKKO LAMMI 

Teollisuuspolitiikka ei käsitteenä ole kovin
kaan vanha. Joissakin maissa eräänlaista teol
lisuuspolitiikkaa on tosin harjoitettu kauan, 
kuten Ranskassa Ludvig XIV ajoista lähtien, 
jolloin Jean Baptiste Colbert loi maalle ensim
mäisen kansallisen teollisuutta koskevan stra
tegian. Tämä on säännön vahvistava poik
keus. 

Teollisuuspolitiikan varsinainen kulta-aika 
Euroopassa tuli vasta 1970-luvulla, jolloin pu
huttiin stagflaatiosta ja deindustrialisaatios
ta. Korkean talouskasvun vuosikymmenet 
näyttivät päättyneen ja Euroopan teollisuus 
oli menettänyt kilpailukykyään Yhdysvalloil
le, Japanille ja teollistuville maille. Tällöin 
aloitettiin useissa ellei useimmissa maissa se 
puolustuksellinen teollisuuspolitiikka, joka 
osaksi jatkuu vieläkin ja leimaa monien käsi
tystä teollisuuspolitiikasta. 

Nykyisin teollisuuspolitiikkaa on kaikissa 
teollisuusmaissa, mutta sen tavoitteita ja si
sältöä ei yleensä vieläkään määritellä kovin 
selvästi. Tämä saattaa olla joskus tarkoituk
sellistakin. Kun aluetta ei ole määritelty tar
kasti, sen piiriin voidaan lukea suuri määrä 
erilaisia, perimmiltä tavoitteiltaan jopa vas
takkaisia toimenpiteitä. 

Tässä katsauksessa käsittelen ensisijaisesti 
niitä syitä, joiden vuoksi teollisuuspolitiikkaa 
on ruvettu harjoittamaan sekä sen nykyisiä pe
rusteluja. Näkemykseni on, että nämä perus
teet tulisi ilmaista nykyistä selkeämmin, jot
ta voitaisiin harjoittaa todella johdonmukaista 
ja tavoitteellista teollisuuspolitiikkaa. 

1. Talousyhteisön teollisuuspolitiikka 

Merkittävää on, että Euroopan talousyhteisön 

* Esitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosiko
kouksessa 26.2. 1991. 
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Rooman sopimuksessa ei teollisuuspolitiikkaa 
mainita lainkaan. Siihen kuuluvaa toimintaa 
on tietysti harjoitettu sekä yhteisömaissa että 
keskitetysti, kuten esimerkiksi yhteistä tutki
mustoiminnan tai pkt-yritysten edistämistä, 
mutta ei johdonmukaisesti teollisuuspolitiikan 
nimen alla. Jäsenmaiden teollisuuspolitiikan 
koordinoimisen tarpeesta puhuttiin varovai
sesti 1980-luvun alkupuolella, mutta tehtävä 
näytti ylivoimaiselta, kun Mitterandin Rans
kassa yrityksiä kansallistettiin, Thatcherin 
Englannissa yksityistettiin. 

Ensimmäiset kokonaiskuvaukseen pyrki
neet kannanotot yhteisön teollisuuspolitiik
kaan on laadittu vasta parin viime vuoden ai
kana. Viime syksynä komissio julkaisi muis
tion, jossa esitetään suuntaviivat yhteisön 
teollisuus politiikalle (EC 1990). 

Julkaisussa lähdetään siitä, että yhteisön, 
ta: kuten siinä johdonmukaisesti sanotaan, 
Euroopan, teollisuus toimii avoimissa kilpai
luolosuhteissa, eikä voi vetäytyä kotimarkki
noilleen. Sen vuoksi julkisen vallan tehtävä
nä on oltava Euroopan teollisuuden valmis
taminen maailmanmarkkinoiden kilpailuun. 
Tässä yhteydessä sisämarkkinat ovat ensim
mäinen olennainen askel teollisuuden kansain
välistämiseksi. »J oukko muita toimenpiteitä 
voi helpottaa kansainvälistymisprosessia vah
vistamalla Euroopan teollisuuden kilpailuky
kyä sekä omilla markkinoilla että maailman
laajuisesti. » 

Keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan oman 
alueen teollisuuden kilpailukyvyn vahvistami
nen, ja erityisesti korostetaan makropolitiikan 
ja rakennepolitiikan samanaikaista käyttöä. 
Raportissa korostetaan rakenteellista sopeu
tumista, jolloin tuotannollisia voimavaroja 
siirtyy markkinasignaalien mukaisesti tuotta
vimmille aloille. Rakennesopeutuminen ja 



kansainvälinen kilpailukyky ovat sidoksissa 
toisiinsa. 

Talousyhteisön näkemyksen perusta on 
markkinoiden tehokas toiminta. Vastuu teol
lisuuden toiminnasta on yrityksillä, julkinen 
valta voi tukea ja nopeuttaa sopeutumispro
sessia. Julkisen vallan tehtävänä on: 
- myönteisen taloudellisen toimintaympäris

tön ylläpitäminen, 
- myönteinen asennoituminen sopeutumi

seen ja 
- markkinoiden avoimuuden säilyttäminen. 

Näiden kolmen lausuman voidaan tulkita 
tarkoittavan, että julkisen vallan tehtävä on 
tukea rakennemuutoksia, mutta jättää lopul
liset ratkaisut yrityksille, että teollisuuspoli
tiikka ei saa olla vanhoja rakenteita säilyttä
vää ja että keskeisesti on luotettava markki
navoimiin. 

Tämän jälkeen EY:n suuntaviivat siirtyvät 
käsittelemään teollisuuspoliittista toimintaa. 
Tähän kuuluu: 

A. hyvien olosuhteiden luominen rakenteel
liselle sopeutumiselle, keinoina 1. kilpailun 
säilyttäminen, mm. valvomalla keskittymistä 
ja kontrolloimalla julkisen vallan antamaa tu
kea, 2. vakaan talouskehityksen ylläpitämi
nen, 3. korkean koulutustason turvaaminen, 
4. yhteiskunnallisen yhtenäisyyden edistämi
nen ja 5. ympäristönsuojelun korkean tason 
saavuttaminen; 

B. katalysaattoreita, joilla edistetään yritys
ten halukkuutta sopeutumiseen, ovat 1. sisä
markkinat (standardit, julkiset hankinnat, yh
tiölainsäädäntö) ja 2. sen täydennyksenä Uru
guayn kierros; 

C. sopeutumisen nopeuttamisen keinoja 
ovat 1. pkt-politiikka, 2. inhimillisten voima
varojen käytön tehostaminen, 3. yrityspalve
lujen kehittäminen, 4. tutkimuksen ja tekno
logian edistäminen ja 5. Euroopan kattavat 
verkostot eli liikkuvuuden edistäminen yhtei
sömaiden välillä. 

EY:n teollisuuspolitiikan suuntaviivojen ra
kenne ei näytä kovin johdonmukaiselta, mutta 
se kattaa aika hyvin tyypilliset teollisuuspoli
tiikan alueet. Se on pitkällisen työn tulokse
na tehty yhteenveto ja pyrkii sekä periaatteel-
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lisiin kannanottoihin että toimenpiteiden esit
tämiseen. Sitä voi näin ollen hyvin pitää ver
tailukohtana ja malliesimerkkinä. Kuvaavaa 
tällekin ohjelmalle on epätäsmällisyys. Sub
ventoita lähinnä seurataan, keskittymistä val
votaan. Kilpailua halutaan, mutta Bangeman
nin asiaa koskevan puheen mukaan fuusiot 
saattavat alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi 
olla tarpeen. (Bangemann 1989). 

2. Teollisuuspolitiikan rajat 

Teollisuuspolitiikan perusteita etsittäessä on 
ensiksi korostettava, että yhteiskunnassa on 
myös muita kuin taloudellisia tavoitteita, joil
la "kuitenkin on myös taloudellinen ulottu
vuus. Esimerkiksi sotilaallisten tai turvalli
suusnäkökohtien on usein katsottu edellyttä
vän sellaista tuotantoa, joka markkinatalou
den perustein ei olisi kannattavaa. Korkean 
työllisyyden säilyttäminen epätäydellisillä 
markkinoilla, kulttuurinäkökohdat, elämisen 
laatu, ympäristö, kansallinen itsemääräämis
oikeus, arvovaltakysymykset vaikuttavat sii
hen, mitä voidaan tavoitella talous- ja teolli
suuspolitiikalla. Yhteiskuntapolitiikka vaikut
taa myös teollisuuden toimintaedellytyksiin. 

Talouspolitiikan tavoitteena on perinteisesti 
nopea talouskasvu, vakaa rahanarvo, ulko
mainen maksuvalmius ja hyvä työllisyys. Yksi 
talouspolitiikan lohko on elinkeinopolitiikka, 
jonka yksi alue on teollisuuspolitiikka. Käy
tännössä maatalouspolitiikka on kuitenkin 
saanut eniten huomiota. 

Teollisuuspolitiikan on yleensä synnyttänyt 
käytännön tarve - kasvava työttömyys, kan
sainvälisen kilpailukyvyn menettäminen, vaih
totasevaje. Toinen lähtökohta on ollut stra
teginen; on katsottu, että kansantalouden ke
hittäminen, erityisesti riittävän talouskasvun 
aikaansaaminen, (,dellyttää nimenomaan teol
lisuuden edistämistä. 

Teollisuuspolitiikalla tarkoitetaan näistä 
käytännön lähtökohdista yleensä kaikkea si
tä, miten julkinen valta vaikuttaa teollisuu
teen. Tapana on yksinkertaisesti luetella ja 
ryhmitellä kaikki nämä toimet. 
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Kun julkinen valta vaikuttaa teollisuuteen 
ja sen toimintaedellytyksiin, vaikkaensisijai
nen tavoite on jokin muu, näitä toimia ontie
tenkin aihetta punnita myös teOllisuuden nä
kökulmasta. 

Tämän jälkeen tulee kuitenkin vasta varsi
nainen teollisuuspolitiikka, jolla vanhan suo
malaisen määritelmän mukaan tarkoitetaan 
tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa teol
lisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi 
(Suomen Teollisuusliitto 1969). 

Tällainen teollisuuspolitiikan määrittely on 
edelleen käyttökelpoinen. Ohjelmien ja tutki
muksen perustaksi alan käsitteistöä pitäisi kui
tenkin määritellä tätä täsmällisemmin. 

3. Teollisuuspolitiikan kohdealueet 

Varsinaista teollisuuspolitiikkaa, jolla tietoi
sesti pyritään vaikuttamaan teollisuuteen, voi
daan tarkastella myös sen kohdetasojen mu
kaan (Jacquemin 1984) 

1. Makrotaloudellinen suuntaus on vähiten 
interventionistinen ja jättää teollisuuden ja 
yritysten toiminnan markkinavoimien varaan. 

2. Sektoripolitiikka on perinteisesti lähte
nyt käytännön tarpeista. Taloudelliset vaikeu
det ovat kohdanneet nimenomaan tiettyjä 
teollisuudenaloja, joita on esimerkiksi halut
tu auttaa vaikeuksien yli. 

3. Mikrotaloudellinen suuntaus vaikuttaa 
yksittäisten yritysten tai yritysryhmien toimin
taan. 

Näiden tähänastisten tavoitetasojen rinnalle 
tai yläpuolelle on EY tuomassa alueellisen ta
son, jolloin halutaan parantaa koko EY:n 
teollisuuden asemaa tai kilpailukykyä ulko
puolisiin nähden. 

4. Teollisuuspolitiikan tyypit 

Teollisuuspolitiikan toimintatavat ovat synty
neet erilaisista käytännön tarpeista, mutta 
taustalla on myös erilainen poliittinen ja ideo
loginen näkemys. 

Ruotsissa Gunnar Eliasson on jaotellut teol
lisuuspolitiikan neljään eri tyyppiin varsin joh-
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donmukaisella tavalla (Eliasson 1984). Kulle
kinneljälle tyypille löytyy käytännön esimerk
kejä teollisuusmaista.Kolmeaensimmäistä 
voidaan nimittää selektiivisiksi, neljäs on 
yleisluontoinen. 

Ensinnäkin positiivisen teollisuuspolitiikan 
malliesimerkki on uusien yritysten ja uuden 
teknologian käyttöönoton edistäminen, jota 
on harrastettu erityisesti Japanissa, Ruotissa 
ja Isossa-Britanniassa, mutta jonkin verran lä
hes kaikkialla Yhdysvaltoja myöten. Tämän
kaltainen vaikuttaminen on edelleen suosittua 
ja on osa EY:n uutta teollisuuspolitiikkaa. 
Luottamus positiivisen teollisuuspolitiikan 
mahdollisuuksiin riippuu siitä, uskotaanko 
julkisella vallalla olevan edellytykset tehdä pa
rempia ratkaisuja kuin yrittäjillä. 

Toiseksi vaikeuksissa olevien yritysten tu
keminen on ehkä vieläkin yleisin ja ainakin 
historiaan tyypillisenä jäävä toimintamuoto. 
Taantuvia toimialoja tai yrityksiä on pyritty 
auttamaan kuntoon subventioilla tai yritysten 
toimintaa on subventioilla jatkettu, jotta oli
si voitu saavuttaa joitakin muita tavoitteita, 
kuten pitää yllä työllisyyttä, tai yrityksiä on 
haluttu auttaa tilapäisten vaikeuksien yli. Mal
liesimerkkinä vaikeuksissa olevien yritysten 
tukemisesta on Ruotsi. 

OECD:ssä on käynnissä ilmeisesti erittäin 
laajaksi muodostuva subventioiden tutkimi
nen. Tutkimuksessa käsitellään myös muuta 
teollisuustukea kuin vaikeuksissa olevien yri
tysten tukemista eli myös tutkimuksen, kou
lutuksen, investointien jne saamaa tukirnuo
toista rahoitusta. 

Kahta edellistä laaja-alaisempaa on keski
tettyyn suunnitteluun perustuva teollisuuden 
kehityksen ohjaaminen. Ranskan ja Japanin 
katsotaan olleen voimakkaimmin näillä lin
joilla, joskaan japanilaiset itse eivät tätä mää
rittelyä mielellään hyväksy. Toiminta perus
tuu käsitykseen, että julkisella vallalla on 
enemmän tietoja ja parempi yleiskuva talou
desta ja teollisuudesta kuin yrityksillä. Lisäksi 
oletetaan, että tämä tieto voidaan muuntaa 
tiedoksi siitä, mihin suuntaan teollisuutta tu
lisi ohjata, sekä että yritykset saadaan toimi
maan halutulla tavalla. 



Tätäkin toimintaa kritisoidaan nykyisin. 
Markkinavoimat ja kilpailu ovat suosiossa ja 
tuskin missään maassa tunnustetaan harjoi
tettavan keskitettyyn suunnitteluun perustu
vaa teollisuuspolitiikkaa. Toisaalta hyvin suu
ri osa teoreettisesta tutkimuksesta etsii perus
teluja juuri tämäntyyppiselle toiminnalle. 

N elj änneksi mar kkinalähtöinen teollisuus
politiikka pyrkii vaikuttamaan vain yritysten 
toimintaympäristöön tekemällä sen kilpaile
vammaksi säätelyn vähentämisen, ulkomaan
kaupan vapauttamisen ja kilpailun edistämi
sen avulla, rakentamalla infrastruktuuria, pa
rantamalla yritysilmapiiriä. Sveitsin ja Yhdys
valtojen sekä Tanskan teollisuuspoliittisen 
ajattelun katsotaan kuuluneen tähän ryh
mään, vaikka näissäkin maissa on käytetty 
myös muunlaisia toimenpiteitä. Myös EY ha
luaa soveltaa ennen muuta tätä linjaa, joskaan 
ei kovin Johdonmukaisesti. 

Markkinalähtöinen vaikuttaminen on peri
aatteellisella tasolla hyvin puolustettavissa ja 
perusteltavissa. Käytännössä tehdään usein 
juuri kuten EY on tehnyt eli luetellaan kaikki 
se, mitä halutaan: vakaata talouskasvua, pkt
yritysten edistämistä, teknologian kehittämis
tä, jolloin toimenpiteet eivät lopulta eroa pal
jonkaan positiivisesta teollisuuspolitiikasta. 
Markkinalähtöisen suuntauksen suuri heik
kous onkin, että sitä ei läheskään aina raja
ta, jolloin siihen vetoamalla voidaan perustella 
suurta määrää yksityiskohtaisiakin toimenpi
teitä. 

Yhtenä markkinalähtöisyyden kriteerinä 
esitetään, että se jättää mikrotason ratkaisut 
yrityksille. Tähän kaavaan sopivat esimerkiksi 
tutkimustoiminnan saarnat veroetuisuudet, 
joita myönnettäisiin kaikelle tutkimustoimin
nalle. Tähän kuuluisivat kuitenkin myös sub
ventiot, jos ne ovat kaikkien tietyllä tavalla 
vaikeuksissa olevien yritysten vapaasti saata
villa. Rahamarkkinatoimet, joilla teollisuudel
le taattaisiin matalakorkoisia lainoja, voisivat 
myös olla markkinalähtöisiä. Kaikilla toimil
la on kuitenkin vaara luisuayleisistä valikoi
viksi. Jos esimerkiksi lainat ovat todella edul
lisia, syntyisi yli kysyntää ja tarvittaisiin joi-
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takin valintakriteerejä lainan saajien valitse
miseksi. 

Selkeimmin tähän ryhmään kuuluvia toimia 
ovat yleinen talous- ja kauppapolitiikka sekä 
huolehtiminen hyvästä infrastruktuurista. Täl
löinkin lienee edellytettävä, että tarjolla on ol
tava sekä yksityisiä että julkisesti tuotettuja 
palveluja. Kilpailun rajoitusten purkaminen 
sekä uusien yritysten markkinoille tulon estei
den poistaminen lienevät myös tähän ryhmään 
kuuluvia toimia. 

Markkinalähtöisen teollisuuspolitiikan pe
riaatteisiin kuuluu sopeutumista hidastavien 
toimenpiteiden vastustaminen, mutta myös
kään rakennemuutoksen edistämistä ei sovi 
hyväksyä, koska julkinen valta ei voi tietää 
yrityksiä paremmin, mitä aloja tulisi edistää. 
Kaikki positiiviset toimet johtaisivat tämän 
ajattelun mukaan taloudellisen päätöksenteon 
politisoitumiseen ja vapaan aloitteellisuuden 
tukahduttamiseen. 

5. Teollisuuspolitiikkaan teoreettista 
perustelua 

Teollisuuspolitiikka lähti käytännön tarpeis
ta, ja tyypillinen keskustelu koskee käytännön 
tavoitteita, kehitettyjä instrumentteja, päätök
sentekoprosessia, tähänastisia koskemuksia ja 
tuloksia sekä nykyisiä toimintatapoja. 

Vasta jälkikäteen toimintaa on ryhdytty 
teoreettisesti perustelemaan. Jonkin verran 
tutkitaan jo myös sitä, minkälaista hyvä teol
lisuuspolitiikka voisi olla. 

Innokkainta keskustelua käydään yhä nii
den välillä, joiden mielestä yleinen talouspo
litiikka ja markkinavoimien vapauttaminen 
riittävät teollisuuden menestyksen turvaami
seksi, ja niiden, jotka haluavat antaa julkiselle 
vallalle teollisuuden kehittämisessä myöntei
sen tehtävän (Jacquemin 1987) 

Niille, jotka luottavat täysin markkiname
kanismiin, ainoa vaatimus on terve makrota
loudellinen ympäristö. Julkisen vallan on vain 
tehtävä mahdolliseksi teollisuuden automaat
tinen sopeutuminen. Tarpeen on 1) hyvä in
frastruktuuri, 2) ammatillisesti hyvin koulu-
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tettu työvoima, 3) helppo pääoman ja luot
tojen saanti sekä 4) budjettipolitiikka, joka ei 
haittaa taloudellisesti rationaalista toimintaa. 
Näiden edellytysten ollessa kunnossa hintajär
jestelmä lähettää oikeat signaalit ja talousyk
siköt voivat toimia oikein niiden mukaisesti. 
Markkinoiden valintapeli ja kilpailu tuottavat 
parhaan mahdollisen tuloksen. Muuta ei tar
vita. 

Lukuisia kysymyksiä silti tietenkin jää. 
Kuuluuko esimerkiksi kilpailun vapauteen oi
keus rajoittaa kilpailua? 

Aktiivisen teollisuuspolitiikan kannattajat 
sen sijaan kysyvät, tuottavatko markkinat op
timaalisen tuloksen. Kun ei puhuta protek
tionismista, teollisuuspolitiikalle on löydetty 
useitakin perusteluja, joista käsittelen seuraa
vassa lyhyesti kahta. Ensimmäisen lähtökoh
tana ovat markkinoiden epäonnistumiset 
(market jailures), joiden vuoksi katsotaan tar
vittavan julkisen vallan toimia resurssien oh
jaamiseen. Toinen perustuu ajatukseen siitä, 
että kilpailuetuihin voidaan vaikuttaa, niitä ei 
ratkaise perustuotannontekijöiden antama 
suhteellinen etu. 

Resurssien allokointi 

Ensiksi mainitussa on lähtökohtana, että ei ol
la tyytyväisiä siihen tapaan, miten markkinat 
suuntaavat tuotannolliset voimavarat. Teol
lisuuspolitiikalla pyritään vaikuttamaan re
surssien allokoitumiseen teollisuudessa ja sen 
toimialoilla. Second-best -mekanismina se täy
dentää kilpailua ja markkinavoimia. 

Markkinoiden epäonnistumisten tai puut
teiden syitä on monia, kuten ulkoisvaikutuk
set, jotka voivat perustua tutkimustoimintaan 
ja teknologiaan; se että tuotteista ja resursseis
ta monet ovat julkishyödykkeen luonteisia; 
tieto ei ole yhteistä eikä symmetristä; epävar
muus, joka aiheutuu siitä, että kaikelle ei ole 
markkinoita, jolloin kaikki eri osapuolille 
edulliset vaihdot eivät toteudu (Jacquemin 
1987). 

Julkisen vallan voidaan tällö~n edellyttää te
hostavan kilpailua, vaikuttavan teknologiaa 
koskeviin valintoihin, edistävän tutkimustoi-
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mintaa tai tukevan toimintaa aloilla, joilla on 
suuria riskejä ja epätäydellinen informaatio. 

Strategia 

Perustelun strategiselle teollisuuspolitiikalle 
antaa muuttunut käsitys kilpailukyvyn perus
tasta. Sen ei uskota olevan riippuvainen vain 
perustuotannontekijöistä, vaan kilpailuetua 
luodaan investoinneilla teknologiaan, tutki
mukseen, koulutukseen jne. 

Se käsitys yleistyy, että suhteelliset edut pe
rustuvat suurelta osalta sellaisiin tekijöihin, 
joihin julkinen valta voi vaikuttaa. Kansalli
sia tuotantoresursseja ja teknologista kehitys
tä ei käsitellä enää annettuina (Wilkinson 
1984). 

Valtiovalta voi edistää sekä fyysisen että in
himillisen pääoman kertymistä. Teollisuuspo
litiikka voi perustua tietoiseen strategiaan, jol
la halutaan vaikuttaa kansantalouksien, elin
keinojen ja toimialojen muuttamiseen ja uu
delleenorganisaatioon. 

Positiivinen teollisuuspolitiikka voidaan si
ten nähdä aktiivisena yhteistyönä hallituksen 
ja yritysten kesken, jolla oman maan teolli
suutta avustetaan vastaamaan kansainvälisen 
kilpailun haasteisiin. 

Michael Porter 

Michael Porterin varsin tuore kirja »The 
Competitive Advantage of Nations» ansaitsee 
muutaman sanan. Porter itse katsoo edusta
vansa kilpailukyvyn suhteen täysin uutta ajat
telua, jopa esittävänsä uuden teorian (Porter 
1990). 

Hän ei kuulu teollisuuspolitiikan kannatta
jiin, mutta antaa siitä huolimatta kilpailuetuja 
koskevilla perusteilla suuren määrän tehtäviä 
julkiselle vallalle. Keskeinen taloudellinen ta
voite tulee olla kansakunnan voimavarojen, 
työn ja pääoman, tuottavuuden lisääminen. 
Politiikan tehtävä on innostaa ja edistää elin
keinoelämän dynamismia, jatkuvaa tuotta
vuuden korottamista ja siirtymistä niille aloil
le, missä tuottavuus on korkea. 

Se teollisuuspolitiikka, johon Porter pää-



tyy, ei ole kovinkaan poikkeuksellista. Hänen 
mallinsa on kuitenkin varsin johdonmukai
nen: teollisuuspolitiikan tavoitteena on aina 
oltava tuottavuuden lisääminen. Hän punnit
see sen kaikkia käytännössä esiintyviä keino
ja oman näkemyksensä pohjalta. 

Myös Porterin ajattelu lähtee siitä, että kil
pailukykyä eivät ratkaise tuotannontekijät, 
vaan näihin voidaan vaikuttaa. Hän on myös 
laajoissa tutkimuksissaan löytänyt ja ryhmi
tellyt tietyt olosuhteet, joiden vallitessa toimi
alat ovat osoittautuneet kilpailukykyisiksi. 
Kilpailukykytekijät hän ryhmittelee melko 
mielivaltaisesti neljään ryhmään. Julkinen val
ta voi edistää näistä kutakin omilla toimillaan. 
Nelijakoa lienee syytä pitää enemmän perus
tana havainnollisille graafisille esityksille kuin 
minään perusteltuna teoriana. En käsittele tä
tä jaottelua, en myöskään laajemmin Porte
rin suosittelemia toimenpiteitä. 

Porter korostaa, että julkisella vallalla tu
lee olla aktiivinen rooli vain niillä alueilla, mis
sä yritykset eivät voi toimia - kuten kaup
papolitiikassa - tai missä ulkoisvaikutukset 
johtavat liian pieniin investointeihin. Näitä 
alueita ovat esimerkiksi koulutus, ympäristön 
laatu sekä eräät tutkimuksen ja tuotekehityk
sen alueet. 

Tämä avaa ovet erittäin laajoille julkisen 
vallan toimille. Itse asiassa Porter näyttääkin 
tukevan sekä kilpailun edistämiseen perustu
vaa makropolitiikkaa, markkinoiden epäon
nistumisiin perustuvaa resurssien suuntautu
misen korjaamista että strategista tuotannon
tekijöihin vaikuttamista. 

Julkisen vallan toimien on Porterin mukaan 
luotava ympäristö, jossa mikä tahansa toimi
ala voi menestyä, jos yritykset ovat innova
tiivisia ja saavuttavat korkean tuottavuuden. 

6. Teollisuuspolitiikan kritiikki 

Käytännön suosiosta huolimatta teollisuuspo
litiikan kritiikki koveni 1980-luvulla. Aluksi 
arvosteltiin protektionismia, samoin käytän
nön heikkoja tuloksia. 

1980-luvun jälkipuolella kilpailu ja mark-
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kinavoimat kohosivat kunniaan sosialistisia 
maita myöten. Tämä on vaikuttanut voimak
kaasti julkisen vallan toimia koskeviin näke
myksiin (Odagiri 1986). 

Tähänastista teollisuuspolitiikkaa arvostel
laan jokseenkin kaikilla tasoilla. Sen tehotto
muutta ja jopa haitallisuutta on perusteltu se
kä teoreettisesti että käytännön kokemusten 
avulla. 

Useiden arvostelijoiden mukaan teollisuus
politiikan onnistuminen edellyttäisi, että sen 
harjoittajien olisi oltava kaikkitietäviä, kaik
kivoipia ja täysin puolueettomia, siten että 
mitkään eturyhmät eivät voisi heihin vaikut
taa. 

Arvostelu on usein hyvinkin värikästä. Epä
onnistumisen syinä esitetään kitisevien pyörien 
teorian mukaan, että viranomaiset kiinnittä
vät eniten huomiota niihin, jotka valittavat 
kovaäänisimmin, parkinsonilaisen teorian 
mukaan säätelijät maksimoivat omat organi
satoriset tavoitteensa, läpirämpimisteorian 
mukaan tilanne on joka tapauksessa liian mo
nimutkainen, jotta tuloksia voitaisiin keski
tetyillä toimenpiteillä saada jne. (Zimmer
mann 1975). 

7. Tutkimus teollisuuspolitiikan 
vaikutuksista 

Onko teollisuuspolitiikalle asetettuja tavoittei
ta saavutettu, on käytännössä vaikea osoittaa. 
Aina voidaan kysyä, onko tietty tulos saatu 
teollisuuspolitiikan ansiosta vai siitä huoli
matta. 

Yhä enemmän on kuitenkin tutkimusta, jol
la selvitetään julkisen vallan toimenpiteiden 
käytännön vaikutuksia. Varsinkin Japani on 
ollut kiinnostuksen kohteena. Sitä pidetään 
malliesimerkkinä hyvin onnistuneesta teolli
suuden edistämisestä. Kuitenkin Japanissa 
oman teollisuuspolitiikan myönteiset tulokset 
on hyvin yleisesti asetettu kyseenalaisiksi. 

Japanilaisten ekonomistien omissa tulkin
noissa ei puhuta paljonkaan strategisesta lä
hestymistavasta, mitä muualla on pidetty juuri 
japanilaiselle teollisuuspolitiikalle tyypillisenä. 
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Japanilainen ekonomisti Komiya määritteli 
70-luvulla teollisuuspolitiikan »niiksi julkisen 
vallan toimiksi, jotka muuttavat teollisuuden 
toimialojen välistä resurssien allokaatiota ja 
yksityisten yritysten toimintoja siitä, mitä nä
mä olisivat olleet ilman julkisen vallan toi
mia». 1980-luvulla Komiya laajensi määritel
määnsä sanomalla teollisuuspolitiikan tehtä
vänä olevan resurssien allokaatiota koskevien 
markkinoiden epäonnistumisten korjaaminen 
(Komiya 1987). 

Hänen mukaansa teollisuuspolitiikan vaiku
tusalueet voidaan jakaa neljään: A. teollisuu
den infrastruktuuri, B. teollisuuden toimialo
jen välinen resurssien allokaatio, C. toimia
lojen sisäinen organisaatio, ja D. pkt-yrityk
set. Valitettavasti jäsentely on tyypillisen hä
märä. Lähes kaikki talouspolitiikka voidaan 
lukea teollisuuspolitiikaksi, ja samalla kaik
kinainen säätely kuuluu sen piiriin. Markki
noille pääsyn helpottaminen eli käytännössä 
uusien yritysten perustaminen on osa teolli
suuspolitiikkaa, mutta sitä on myös markki
noille pääsyn rajoittaminen säätelyn kautta. 

Tutkittaessa Japanin teollisuuspolitiikan te
hoa on asetettu mm. kaksi kysymystä: paljon
ko teollisuuspolitiikkaa on oikeastaan harjoi
tettu, paljonko se on lopulta vaikuttanut Ja
panin teollisuuden kehitykseen. Japanilaisten 
oma vastaus ensimmäiseen kysymykseen näyt
tää olevan, että alun alkaenkin julkisen val
lan subventiot teollisuudelle ovat olleet suh
teellisen vähäisiä ja sitä paitsi ne ovat alentu
neet viime vuosina niin paljon, etteivät ne ole 
enää juuri sen suuremmat kuin useimmissa 
muissa teollisuusmaissa. Toiseksi, protektio
nistiset toimet, jotka joskus ovat saattaneet 
olla merkittäviä, ovat myös vuosien kuluessa 
vähentyneet. Keinoina todetaan olleen myös 
sellaisia kuin kartellien laillistaminen sekä in
formaation kerääminen ja jakaminen muun 
muassa julkisen vallan visioiden muodossa 
(Odagiri 1986). 

Useat japanilaiset tutkijat ovat sitä mieltä, 
että teollisuuspolitiikkaa tärkeämpi Japanin 
teollisuuden menestyksen selittäjä on voima
kas yrittäjyys sekä kilpaileva markkinaraken-
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ne. Läntiset tutkijat saattavat hyvinkin olla eri 
mieltä. 

Myös Euroopassa on tutkittu julkisen val
lan toimenpiteiden tehoa. Tulokset eivät ole 
kovin myönteisiä. 

Jopa useimmat korkean teknologian edis
tämiseen tähdänneistä suurprojekteista on 
asetettu kyseenalaisiksi. Airbus-projekti Eu
roopassa on harvoja onnistuneeksi arvioitu
ja. Senkin osalta on sanottu, että kilpailijan 
(Boeing) menetykset ovat olleet suuremmat 
kuin Euroopassa saavutettu hyöty, joten vai
kutukset yhteensä ovat olleet negatiivisella 
puolella (Grossman 1990). 

8. Erillisten toimenpiteiden vaikutus 

Teollisuuspolitiikan vaikutuksia on tutkittu 
teoreettisesti lähinnä hyvinvoinnin taloustie
teen alueella. Mainitsen tästä vain pari esi
merkkiä. 

Erityisen paljon on tutkittu kahta läheistä 
toimenpidettä: yritysten perustamisen edistä
mistä uusilla, laajenevilla tai oligopolistisilla 
markkinoilla ja toimia, joilla helpotetaan vai
keuksissa olevien yritysten toiminnan lopet
tamista ja voimavarojen siirtymistä muille 
aloille (Grossman 1990). 

Perusteluina julkisen vallan toimille ovat 
skaalaedut, kokemuksesta oppiminen, ulkois
vaikutukset, teknologis-innovatiivisen tutki
muksen kalleus ja tietoon liittyvät ongelmat. 

Teoreettisessa tarkastelussa käytetään lä
hinnä kuluttajien ja tuottajien ylijäämien ver
tailua. Tarkastelua voidaan täsmentää teke
mällä olettamuksia esimerkiksi ulkomaisen 
kilpailijan monopoliasemasta ja hinnoittelu
periaatteista . 

Tämän teoreettisen tarkastelun pohjalta on 
osoitettu, että tietyissä tapauksissa julkisen 
vallan antama tuki kotimaisten yritysten 
markkinoilletulon edistämiseksi voi lisätä yh
teiskunnan hyvinvointia. Myönteinen tulos 
perustuu hintojen laskun kautta kohoavaan 
kuluttajan ylijäämään tai ulkomaisen tuotta
jan ylijäämän siirtymiseen kotimaiselle tuot-



tajalle tai kuluttajalle. Tämä toteutuu parhai
ten, jos markkinat ulkomailla ovat monopo
listiset. Myönteinen tulos on vaikeampaa saa
vuttaa pienissä kuin suurissa maissa. 

Vastaavasti on tutkittu tuottajan ja kulut
tajan ylijäämien avulla toimenpiteitä, joilla on 
tuettu vaikeuksissa olevien yritysten toimin
nan lopettamista ja resurssien siirtymistä muil
le aloille. Tämän ei katsota olevan edullista 
muuta kuin sellaisilla yleisillä toimilla kuin 
tuotannontekijöiden liikkumisen helpottami
nen. 

Muita tutkimuskohteita ovat olleet tutki
muksen ja tuotekehityksen tukeminen ja in
novaatioiden edistäminen. OECD:llä on käyn
nissä jo aikaisemmin mainittu laaja subven
tioita koskeva tutkimus. 

9. Teollisuuspolitiikan taustaa 
Suomessa 

Myös Suomessa johdonmukaisesta ja tavoit
teellisesta teollisuuspolitiikasta on puhuttu en
nen muuta 1970-luvulta lähtien, mutta jonkin
laisia viitteitä on kauempaakin. Hiukan yllät
täen löytyy vuodelta 1951 selvä teollisuuspo
liittinen kannanotto. Tämä on teollistamisko
mitean mietintö »Suomen edelleen teollista
misen edellytyksistä». 

Mietinnön avainsana on juuri teollistami
nen. Tärkeinä julkisen vallan tehtäväalueina 
nähdään 

- pääomien puutteen helpottaminen 
- ammattitaitoisen työvoiman saannin tur-

vaaminen 
- teknisen tutkimuksen edistäminen 
- ulkomaankaupan kehittäminen 
- uhkaavan voimapulan torjuminen. 

Varsin tuttuja aiheita. Eipä voi väittää, et
teikö nykyisistä ongelmista olisi oltu ajoissa 
tietoisia, vai onko niin, että olemme pysähty
neet teollisuuspolitiikassa 1950-luvun ajatte
luun? (Teollistamistaimikunnan mietintö, 
1951). 
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10. Minkälaista teollisuuspolitiikkaa ? 

Nykyisissä sekatalouksissa valinta ei tapahdu 
yksinomaisen markkinamekanismin ja toisaal
ta teollisen kehityksen systemaattisen ohjauk
sen välillä. Kysymys on koko ajan teollisuus
poliittisen väliintulon asteesta. Vaikka varsi
naista teollisuuspolitiikkaa ei haluttaisikaan, 
julkinen valta joka tapauksessa vaikuttaa teol
lisuuteen ja kai se ennen kannattaa tehdä jär
kevästi kuin sattumanvaraisesti. 

Juuri nyt korostetaan kaikkialla kilpailun 
edistämistä ja markkinavoimien vapauttamis
ta sekä infrastruktuurin kehittämistä. Tuskin 
silti luovutaan sopeutumisen edistämisestä. 
On mahdollista, että myös strategian lähesty
mistapa voimistuu eli kilpailuetuihin pyritään 
vaikuttamaan julkisen vallan toimilla. 

Käytännössä pidetään useimmissa maissa 
sitkeästi kiinni myös julkisen vallan tuesta vai
keuksissa oleville toimialoille, vaikka tätä ei 
mielellään myönnetä. Vanhoja rakenteita yl
läpitävät ja rakennemuuutosta edistävät toi
menpiteet tulevat yhä elämään rinnakkain. 
Vähimmäisvaatimuksena pitäisi kuitenkin ol
la, että tämä osattaisiin erotella toisistaan. 

Taloudelliset tavoitteet ovat teollisuusmais
sa ennallaan, eli kansalaisten elintason nosta
miseksi halutaan nopeata talous kasvua. Tä
mä edellyttää tuottavuuden korottamista ko
ko kansantaloudessa. 

Teollisuuspolitiikassa tämä merkitsee aina
kin seuraavaa: 

1. On luotava taloudelliselle kasvulle myön
teiset olosuhteet. Keinot tähän löytyvät mm. 
talous-, tulo-, vero- ja kauppapolitiikasta. 
Keskeistä on, että yleistä talouspolitiikkaa 
punnitaan jatkuvasti teollisuuden näkökul
masta. 

2. On edistettävä kilpailua. Keinoina ovat 
lähinnä ovien avaaminen ulkomaiselle kilpai
lulle ja omien kilpailunrajoitusten poistami
nen. Tältä osin Suomessa on vielä paljon te
kemistä. Toisaalta olisi syytä selkiinnyttää 
suhtautumista kilpailuun, yhteistyöhön ja hy
väksyttävän keskittymisen asteeseen. 

3. On kehitettävä infrastruktuuria. Liiken
neyhteydet, koulutus, tutkimus, ympäristön 
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laatu jne. kuuluvat tälle alueelle, jonka tär
keydestä vallitsee ehkä suurin yksimielisyys. 
Yhteiskunnalliset ja teollisuuspoliittiset tavoit
teet eivät tältä osin ole kaukana toisistaan. 

4. On kannustettava resurssien siirtymistä 
korkean tuottavuuden aloille. Keskeistä on 
uusien yritysten perustamisen helpottaminen 
ja pienten yritysten innostaminen kasvuun. 
Tätä lähellä PKT -politiikkaa olevaa toimin
taa pidetään perinteisesti tärkeänä, mutta käy
tännön keinot näyttävät olevan vähäiset. 

5. Strategian lähtökohta eli kilpailuetujen 
luominen vaikuttamalla tuotannon suuntau
tumiseen ja panostamalla tuotannollisten voi
mavarojen kehittämiseen on voimistumassa. 
Tosin on vielä epäselvää, mitä todella uutta 
tämä näkemys tuo teollisuuspolitiikkaan. 

Jotta teollisuuspolitiikka voisi olla vanhan 
määritelmänsä mukaisesti johdonmukaista ja 
pitkäjänteistä, sen tavoitteita ja ideologiaa oli
si syytä täsmentää. Samoin pitäisi lisätä sen 
mahdollisuuksien ja vaikutusten tutkimista. 
Olisi myös tarpeen nähdä nykyistä selvemmin 
teollisuuspolitiikka yleisen talouspolitiikan ja 
elinkeinopolitiikan osana. Jälkimmäisen tekee 
aiheelliseksi myös maatalouden muuttuva toi
mintaympäristö sekä palveluelinkeinojen no
pea kasvu. 

Kirjallisuus 

Bangemann, M. (1989): »Issues and Instruments 
of European Industrial Policy», European 
Topics, Bryssel. 

Clarke, R. (1985): Industrial Eeon om ies, Oxford. 
Cowling, K. (1989): A New Industrial Strategy: 

Preparing Europe for the Turn of the Century, 
Coventry. 

EC (1990): »Industrial Policy in an Open and Com
petitive Environment», Guidelines for a Com-

166 

munity approaeh, Bryssel: European Commis
sion. 

Eliasson, G. (1984): »Microfoundations of Indus
trial Polides» teoksessa European Industry: Pub
lie Poliey and Corporate Strategy. 

Grossman, G. (1990): »Promoting New Industrial 
Activities: A Survey of Recent Arguments And 
Evidence». OECD Economic Studies No. 14. 

Industridepartementet, (1980): Att Utveekla en 
Långsiktig Industripolitik, Stockholm. 

lacquemin, A. (1984), »Which Policy for Industry» 
teoksessa European Industry: Publie Poliey and 
Corporate Strategy. 

lacquemin, A. (1987): The New Industrial Orga
nization, Oxford. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö, (1972): Teollisuu
den kehityspiirteitä 1970-luvulla. 

-, (1979): Suomen teollisuuden kehitysmahdolli
suuksia, Teollisuusneuvottelukunnan selvitys
jaoston mietintö. 

-, (1980): Teollisuusneuvottelukunnan mietintö, 
Teollisuuspoliittinen yleisohjelma. 

(1985): Teollisuuspoliittinen katsaus. 
-, (1988): Teollisuuspoliittinen katsaus. 
-, (1989): Teollisuus 2000-visio. 
Komiya, R. (1987): The Japanese Eeonomy: Trade, 

Industry and Government, Tokio. 
Neumann, M. (1989): Industrial Poliey and Com

petition Poliey, Niirnberg. 
Odagiri, H. (1986): »Industrial Policy in Theory 

and Reality» teoksessa de long, H.W. and W.G. 
Shepherd (toim.), Mainstreams in Industrial Or
ganization - Book II. 

OECD (1989): Industrial Poliey In OECD Coun
tries, Annual Review. 

Porter, M. (1990): The Competitive Advantage of 
Nations. 

Suomen Teollisuusliitto (1969): 1970-luvun Teol
lisuuspolitiikan Suuntaviivat, Helsinki. 

Teollistamiskomitea (1951): »Suomen edelleen 
teollistamisen edellytyksistä», Teollistamiskomi
~tean mietintö. 

Wilkinson, C. (1984): Trends in Industrial Poliey 
in the EC: Theory and Praetiee. 

Zimmerman, E. (1975): The Legal Framework of 
Competitive Policies. 




