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POHLED NA EVROPSKÝ PRŮMYSL

průmysl EU vytváří přibližně třetinu hrubé přidané hodnoty vzniklé v EU, přičemž téměř tři 
čtvrtiny evropského vývozu tvoří průmyslové zboží, v průmyslu je zaměstnána třetina 
pracovníků. a celkově představuje zdroj obživy pro 57 milionů lidí. 
Pokud vezmeme v potaz jeho multiplikační efekt, kdy každé pracovní místo v průmyslu 
vytváří další dvě pracovní místa v souvisejících službách, je jeho vliv na zaměstnanost ještě 
významnější.  

Průmysl v EU27 (Eurostat)
Procento hrubé 

přidané 
hodnoty 

(rok 2008)

Zaměstnanost (2008)
procento z celkového počtu  

v milionech

Počet podniků 
v tisících 

(rok 2007)

Těžba a dolování 1 0,4 0,8 21,4
Výroba 16,8 16,8 37,0 2 323
Zásobování elektrickou energií, 
plynem a vodou

2,3 0,8 1,7 36,0

Stavebnictví 6,4 8,4 17,0 3 090
CELKEM 26,5 26,4 56,5 5 470,4

ZNOVUOBJEVENÍ PRŮMYSLU V EVROPĚ

Nedávná hluboká hospodářská krize zasáhla evropský průmysl. Zároveň také prokázala 
důležitost průmyslu pro ekonomiku EU a odhalila, že nebylo dost učiněno pro to, aby 
v současné situaci plné výzev byly komplexně zohledněny jeho potřeby. V porovnání se stále 
diskutovanými odvětvími financí a služeb je průmysl v současnosti často na druhém místě. 
Průmyslová politika EU se často řídila názorem, že trhy by se měly regulovat samy a tato 
strategie byla uskutečňována prostřednictvím jednotlivých opatření téměř bez koordinace 
napříč členskými státy. Tato opatření představovala převážně odezvy na změny situace 
a málokdy byla výsledkem předchozí analýzy. 

SOUČASNÉ VÝZVY

Průmysl již před začátkem krize procházel procesem restrukturalizace. V současnosti stojí 
před řadou vzájemně provázaných výzev.

a) Průmysl byl průběžně a hluboce ovlivňován stále se zrychlujícím sledem změn ve 
vývoji globální ekonomiky. Rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi 
a odvětvími, které tradičně ovládaly, se denně mění v důsledku sílící hospodářské 
soutěže. Poptávky na celosvětovém trhu se rychle vyvíjejí, a podniky se proto musí 
přeorientovávat, restrukturalizovat a měnit své zaměření. Nová mezinárodní dělba 
práce s rychle rostoucími ekonomikami, jako jsou Čína, Indie, Brazílie a Rusko, 
zvyšuje globalizační tlaky. 

b) Probíhá nová forma globalizace, která se vyvíjí směrem ke globální společnosti 
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založené na znalostech, ve které inovace a výzkum vystřídají lidskou sílu a manuální 
práci jako hnací motor růstu a hospodářské soutěže.

c) Změna klimatu je nezvratná a nesporná. Překotná globální hospodářská soutěž zásadně 
vytížila všechny zdroje. Vzhledem k tomu, že je nutné zmírnit změnu klimatu 
a chránit biologickou rozmanitost, přičemž zatím dochází k spotřebovávání surovin 
a růstu poptávky, je třeba, aby se průmysl přiklonil k výrobě s nulovými emisemi 
uhlíku a efektivním využitím zdrojů. 

d) Demografické změny zásadně mění charakteristiky spotřebitelů i výrobců. Stálé 
zvyšování věkového průměru vyžaduje nové výrobky, způsoby dopravy a organizaci 
práce. Nastane nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

e) Rychlá urbanizace staví mimo jiné mobilitu, stavebnictví a logistiku před nové výzvy. 

POSÍLENÍ SPOLEČNÉHO PŘÍSTUPU K PRŮMYSLOVÉ POLITICE

Strategie Evropa 2020 poprvé uznává potřebu nového přístupu tím, že uvádí stěžejní 
iniciativu k tomuto tématu. Je načase, aby EU plně využila všechny možnosti udržitelné 
obnovy a dalšího rozvoje průmyslové základny s kvalitními pracovními místy. Evropský 
průmysl by si měl udržet vedoucí pozici v klíčových odvětvích a nikoli se nechat vést. Je čas, 
aby EU určila svou vlastní cestu pro průmysl budoucnosti. EU musí zajistit, že přidané 
hodnoty budou vytvářeny uvnitř jejích hranic.

Je jasné, že úspěšná průmyslová politika musí stát na obou následujících pilířích: 

 nová architektura finančního odvětví
 výrazná koordinace hospodářských, daňových rozpočtových politik na 

makroekonomické úrovni s cílem zajistit růst a zaměstnanost bez daňového dumpingu 
(např. harmonizace daně z příjmu právnických osob)

Selhání paradigmatu samoregulace finančních trhů musí vést ke komplexnímu novému 
regulačnímu rámci, který bude schopen navrátit finanční systém k jeho základní funkci, tedy 
k účinnému investování úspor, což je obzvláště důležité pro průmysl a MSP. 

Je třeba využít možnosti, které skýtá článek 173 Smlouvy o EU. Je také nutné, aby EU 
a členské státy společně rozvinuly ucelenou a jednoznačnou průmyslovou politiku a zároveň 
i jasnou strategii a ukazatele, aby bylo možné zajistit úspěch a sledovat jej. Různé tendence 
v rámci průmyslové politiky (protekcionismus, řízení, pobídky, konkurenceschopnost) nesmí 
být neřízené.

NOVÁ INTEGROVANÁ A UDRŽITELNÁ PRŮMYSLOVÁ POLITIKA V EU

Průmyslová politika EU by se měla zaměřit jak na udržitelnou, ekologicky účinnou 
a celosvětově konkurenceschopnou obnovu průmyslové základny, tak na udržitelný přechod 
od průmyslu zaměřeného převážně na výrobu k průmyslu založenému na znalostech. Je 
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nezbytné integrovat všechny politiky EU a propojit všechny jejich aspekty s dopadem na 
průmysl.  To vyžaduje novou dimenzi spolupráce v rámci Komise a spolupráci se všemi 
aktéry.

Zpravodaj zastává názor, že nový přístup k průmyslu v Evropě musí zahrnovat 15 klíčových 
„milníků“: 

1) Vytvoření inovačního řetězce

Potřebujeme výzkum, vývoj inovací a jejich aplikaci se vztahem k průmyslu – celý inovační 
řetězec. Inovace znamená více než obnovu technologií: zahrnuje také inovaci organizace, 
obchodních modelů, designu výrobků a jejich kvality. Abychom inovace podpořili, musíme 
vytvořit rámec, který pro ně bude příznivý ve vztahu k normám, standardům, patentům 
a ochraně práv duševního vlastnictví. Je třeba klást důraz na nové základní technologie 
uplatňované v různých odvětvích (např. informační a komunikační technologie, mobilitu, 
energetiku, biotechnologie a nanotechnologie) a soustavně je používat. Potřebujeme ucelené 
strategie, které umožní sbližování a spolupráci mezi různými inovačními odvětvími. Politika 
inovací v EU by se měla zaměřovat na mezery v hodnotovém řetězci. Je třeba nalézt nová 
řešení pro hlavní oblasti budoucnosti jako je udržitelnost, demografické změny a urbanizace.

2) Zvyšování účinnosti využití zdrojů

V minulých desetiletích se mnohem rychleji rozvíjela produktivita práce než produktivita 
zdrojů (energetických a materiálových). V průmyslových odvětvích představují náklady na 
pracovní sílu přibližně 20 % a náklady na zdroje 40 %. Strmý nárůst produktivity zdrojů 
založený na normách EU, pobídkách, společných a podnikových cílech a usilující o použití 
systémů založených na nejlepších dostupných technologiích posiluje udržitelnost
a celosvětovou konkurenceschopnost evropského průmyslu, poskytuje mu zároveň výhled na 
nové trhy v globálních hodnotových řetězcích a zachová pracovní místa v Evropě. Společnosti 
by v rámci povinných zpráv o udržitelnosti měly vypočítat svou „ekologickou zátěž“. 

3) Jasné cíle pro výrobky vzniklé udržitelným způsobem

Udržitelná výroba musí být posílena prostřednictvím koordinovaných, ekologicky 
inovativních výrobních norem založených na analýzách životních cyklů (např. směrnice 
o ekodesignu, normy pro stavby a automobily). 

4) Využívání veřejných zakázek

Veřejné zakázky by měly být využívány jako nástroje pomocí nichž budou jak do veřejných, 
tak soukromých sektorů zaváděny nové výrobky a služby vzniklé udržitelným způsobem. Je 
třeba důsledně využívat možností, které skýtá směrnice 2004/181. Navíc je potřeba lépe 
orientovat veřejné výdaje na investice do budoucnosti, především na podporu hospodářství 
založeného na znalostech a inovací v průmyslu. 

5) Rozšíření výroby čisté energie
                                               
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114-240
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Energetika a průmyslová politika jsou úzce propojeny. Dobré zásobování energií je nezbytné 
a energie z obnovitelných zdrojů představuje nový rostoucí trh, který vytváří nová kvalitní 
pracovní místa. Průmyslová politika vyžaduje dlouhodobou energetickou politiku, jejíž 
součástí bude politika v oblasti změny klimatu, která zajistí přijatelné ceny energií 
a zabezpečí zásobování, přičemž se vyhne úniku uhlíku.

6) Přesvědčivá strategie v oblasti surovin

Evropský průmysl je závislý na spolehlivém přístupu k surovinám, což je stále 
problematičtější. Mimo spravedlivého zajištění dostatečných dodávek zdrojů je zároveň 
potřeba rozvinout řádnou politiku tak, aby byl velký podíl již existujících zdrojů recyklován 
(tj. směrnice OEEZ) a aby byl zastaven vývoz odpadu, což je nutné podpořit výzkumem 
a vývojem. Je třeba se průběžně vypořádávat s překážkami bránícími spravedlivému 
mezinárodnímu obchodu s klíčovými průmyslovými zdroji.

7) Přetváření obchodu a zajištění soužití výhodného pro všechny a udržitelné výroby

Politika mezinárodního obchodu představuje bezpochyby hlavní aspekt udržitelné výroby. 
Obchod není samoúčelným cílem, ale je součástí průmyslové strategie. Obchodní politika by 
měla poskytovat přístup ke klíčovým a rostoucím trhům na základě, který bude spravedlivý 
pro všechny. Mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech stanovený Světovou 
obchodní organizací a rozhodování sporů v jeho rámci je nejúčinnější a nejuznávanější 
způsob řízení a rozšiřování obchodních vztahů transparentním způsobem. Udržitelná výroba 
vyžaduje vhodné pracovní prostředí, finanční odměnu i povinné normy ve vztahu k životnímu 
prostředí. Tyto skutečnosti by měly být uváděny v obchodních smlouvách. 

8) Náčrt povinné průmyslové politiky jednotlivých odvětví

Přístupy v různých sektorech (pracovní skupiny, poradní výbory na vysoké úrovni, inovační 
platformy jako např. LeaderShip, Cars 21, ICT Task Force, High Level Group Chemical 
Industry) by měly dostat přesně definovaný rámec a strategický obsah společně s posouzením 
dopadu na odvětví a s akčními plány tak, aby posílily udržitelný rozvoj.

9) Zapojení MSP

MSP jsou páteří evropského průmyslu, a proto by měly být posíleny pomocí lepšího přenosu 
technologií, přístupem k financování v podobě bankovních půjček, rizikového kapitálu, ale 
i pomocí financování ze zdrojů Společenství prostřednictvím rámcových programů. Navíc je 
třeba povzbudit MSP, aby se účastnily veřejných zakázek a měly by být vytvořeny lepší 
podmínky pro jejich internacionalizaci. 

10) Rozvoj místních oblastí činnosti

Politika EU by měla více podporovat inovační seskupení tak, aby se koordinovaným 
způsobem rozvinulo předávání znalostí, výzkumná činnost, rozvoj kvalifikací a infrastruktur.  
Ustanovení evropských seskupení pro konkurenceschopnost a nové uskupení různých aktérů 
na poli inovací (podniků, univerzit a výzkumných středisek – „ekosystémů“) a průmyslové 
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sítě s operativními toky znalostí a zapojení mnoha aktérů je klíčové pro rozhodování 
o investicích. Evropská investiční banka musí posílit propojení průmyslové politiky a územní 
soudržnosti.

11) Zajištění předjímání změn v průmyslu

Průmyslová politika by se měla stále více pokoušet předjímat změny a reagovat na ně 
prostřednictvím rozvoje dlouhodobých strategií. Potřebujeme nový nástroj s intenzivním 
zapojením sociálních partnerů.

12) Vyrovnat se s restrukturalizací

Pracovníkům a podnikům postiženým restrukturalizací způsobenou strukturálními změnami 
nebo působením globalizace je třeba poskytnout nadějné vyhlídky. Toho by bylo možné 
dosáhnout vytvořením pracovní skupiny pro restrukturalizaci a posílením role strukturálních 
fondů EU v restrukturalizačních řízeních. Ve vztahu k regionálním rozdílům je třeba vyvinout 
činnost především v nových členských státech, ve kterých probíhají procesy deindustrializace.

13) Posílení kvalifikací

Dostupnost pracovní síly s adekvátní kvalifikací zaostává za potřebami restrukturalizovaného 
a obnoveného evropského průmyslu. Je třeba zahájit dialog mezi orgány veřejné moci 
pověřenými regulací systémů vzdělávání a sociálními partnery, který povede k navržení
praktických řešení pro řízení přechodu ze škol na trh práce a pro organizaci dalšího 
vzdělávání, jež bude co nejpřínosnější pro zaměstnavatele i zaměstnance. Inovace 
a kvalifikace vyžadují další rozvoj i na univerzitní úrovni.

14) Posílení účasti pracovníků na rozhodování

Větší účast pracovníků zaručí v průběhu procesu obnovy rozvoj kvality a zamezí vzniku 
nedostačujících pracovních podmínek. Systémy sociální odpovědnosti podniků podpoří jejich 
sociální a udržitelný rozvoj.

15) Dlouhodobé politiky

Rozhodnutí o investicích a cykly inovací v průmyslu vyžadují mimo integrovaného přístupu 
k evropské průmyslové politice i dlouhodobé zaměření na legislativu.

Integrovaná a udržitelná průmyslová politika představuje pouze jednu stranu mince - druhá 
strana je jednoznačný závazek průmyslu k evropským investicím, k posílení kapacit ve 
výzkumu, k příspěvku k nové kultuře kvalifikací, k výrobkům a výrobním postupům účinně 
využívajícím zdroje a ke strategickým partnerstvím mezi firmami v EU.


