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ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Στη βιομηχανία της ΕΕ αναλογούν σχεδόν το ένα τρίτο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας
στην ΕΕ, με τα 3/4 περίπου των ευρωπαϊκών εξαγωγών να αποτελούνται από βιομηχανικά
αγαθά, και το ένα τρίτο της απασχόλησης, δεδομένου ότι εξασφαλίζει τους πόρους διαβίωσης 
σε περίπου 57 εκατομμύρια ανθρώπους. Εάν υπολογισθεί και το πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμά της, σύμφωνα με το οποία για κάθε θέση εργασίας στη βιομηχανία
δημιουργούνται σχεδόν δύο επιπλέον θέσεις εργασίας σε συναφείς υπηρεσίες, ο αντίκτυπός 
της στην απασχόληση είναι ακόμη πιο ουσιαστικός. 

Η βιομηχανία στην ΕΕ των 27 (Eurostat)

% Ακαθάριστη 
προστιθέμενη 
αξία (2008)

Απασχόληση (2008)
% επί του συνόλου           σε 

εκατομμύρια

# των 
επιχειρήσεων τη 

δεκαετία των
'000s (2007)

Εξορυκτικές βιομηχανίες 1 0.4 0.8 21.4
Μεταποιητικές βιομηχανίες 16.8 16.8 37.0 2 323
Παραγωγή και διανομή 
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 

2.3 0.8 1.7 36.0

Κατασκευές 6.4 8.4 17.0 3 090
ΣΥΝΟΛΟ 26.5 26.4 56.5 5 470.4

ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η πρόσφατη βαθιά οικονομική κρίση έπληξε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όμως η κρίση
κατέδειξε επίσης τη σημασία της βιομηχανίας για την οικονομία της ΕΕ και κατέστησε σαφές 
ότι δεν έχουν γίνει αρκετά για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών της στο 
σημερινό κλίμα προκλήσεων. Σήμερα, η βιομηχανία βρίσκεται συχνά σε δεύτερη μοίρα σε 
σχέση με τους πολυσυζητημένους τομείς των υπηρεσιών και των χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων. Η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ παρέμεινε συχνά εστιασμένη στην ιδέα ότι
οι αγορές θα πρέπει να αυτορρυθμίζονται, πράγμα που μέχρι σήμερα πραγματοποιείτο κατά
πρώτο λόγο μέσω μεμονωμένων μέτρων με ελάχιστο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. 
Τούτο ήταν περισσότερο μία αντίδραση σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, παρά μια δράση 
βασισμένη σε πρότερη ανάλυση. 

ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η βιομηχανία διάνυε ήδη μία φάση αναδιάρθρωσης πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης. 
Σήμερα, αντιμετωπίζει ένα φάσμα αλληλοεντεινόμενων προκλήσεων:

α) Η βιομηχανία επηρεαζόταν ανέκαθεν και εις βάθος από τις ολοένα και ταχύτερες
αλλαγές στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας. Η οριοθέτηση μεταξύ 
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και των παραδοσιακών τομέων
κυριαρχίας τους μεταβάλλεται καθημερινά μέσω της εντατικοποίησης του 
ανταγωνισμού. Οι απαιτήσεις στην παγκόσμια αγορά εξελίσσονται ταχέως και
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επιβάλλουν αναπροσανατολισμό των επιχειρήσεων, αναδιάρθρωση και εκ νέου 
ειδίκευση. Η νέα διεθνής κατανομή της εργασίας, με τις ταχέως αναπτυσσόμενες
οικονομίες, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και η Ρωσία, αυξάνει την πίεση της 
παγκοσμιοποίησης. 

β) Μία νέα μορφή παγκοσμιοποίησης συντελείται, με βαθμιαία στροφή προς μια
παγκόσμια κοινωνία της γνώσης, όπου η καινοτομία και η έρευνα υπερισχύουν του
ανθρώπινου δυναμικού και της χειρονακτικής εργασίας, ως κινητήριες δυνάμεις της 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

γ) Η αλλαγή του κλίματος είναι μη αναστρέψιμη και μη διαπραγματεύσιμη. Η έναρξη
του παγκόσμιου οικονομικού αγώνα δρόμου έχει θέσει υπό τεράστια πίεση όλες τις 
μορφές πόρων. Με δεδομένη την ανάγκη μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και
προστασίας της βιοποικιλότητας και με τις πρώτες ύλες να μειώνονται ενώ η ζήτηση 
αυξάνεται, η βιομηχανία πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας παραγωγής 
απαλλαγμένης από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και χαρακτηριζόμενης από
αποτελεσματική χρήση των πόρων.  

δ) Οι δημογραφικές μετατοπίσεις μεταβάλλουν σημαντικά τη φυσιογνωμία τόσο του
καταναλωτή όσο και του παρόχου. Η διαρκής αύξηση του μέσου όρου ηλικίας απαιτεί
νέα προϊόντα, νέες μορφές μεταφορών και νέα οργάνωση εργασίας. Θα δημιουργηθεί
έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

ε) Η ταχεία αστικοποίηση δημιουργεί, μεταξύ άλλων, νέες προκλήσεις για την
κινητικότητα, τα κτίρια και την υλικοτεχνική υποστήριξη. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην στρατηγική Ευρώπη 2020 αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η ανάγκη ανανεωμένης
προσέγγισης, μέσω της παρουσίασης εμβληματικής πρωτοβουλίας. Είναι καιρός η ΕΕ να
επωφεληθεί πλήρως από τις κοινές ευκαιρίες βιώσιμης ανανέωσης και περαιτέρω ανάπτυξης 
της βιομηχανικής βάσης με ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να
διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στους βασικούς τομείς και να μην βρεθεί στη θέση αυτών 
που ακολουθούν. Είναι καιρός να επιλέξει η ΕΕ την δική της πορεία για τη βιομηχανία του 
μέλλοντος. Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι η προστιθέμενη αξία θα δημιουργηθεί εντός της 
ίδιας της ΕΕ.

Είναι σαφές ότι μια επιτυχής βιομηχανική πολιτική πρέπει να βασίζεται: 

 τόσο σε μία νέα διάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα όσο και σε
 έναν εξέχοντα μακροοικονομικό συντονισμό των οικονομικών, φορολογικών και

δημοσιονομικών πολιτικών για την επίτευξη ανάπτυξης και απασχόλησης χωρίς 
φορολογικό ντάμπινγκ (π.χ. εναρμόνιση της φορολογίας των επιχειρήσεων)

Η αποτυχία του παραδείγματος της αυτορρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει
να οδηγήσει στη θέσπιση νέου ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου, ικανού να επαναφέρει
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το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ουσιαστική του αποστολή: τη μετατροπή των 
αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, ιδίως για τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ.

Οι ευκαιρίες που παρέχει το άρθρο 173 της Συνθήκης ΕΕ πρέπει να αξιοποιηθούν. Η ΕΕ και
τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν από κοινού μία συνεκτική και σαφή βιομηχανική
πολιτική, παράλληλα με μία σαφή στρατηγική και δείκτες για την εξασφάλιση και την 
παρακολούθηση της επιτυχίας. Οι διάφορες τάσεις που επικρατούν στη βιομηχανική πολιτική 
(προστατευτισμός, διακυβέρνηση, κίνητρα, ανταγωνιστικότητα) δεν επιτρέπεται να ξεφύγουν 
από τον έλεγχο.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΕ

Η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ πρέπει να προσανατολιστεί τόσο προς μία βιώσιμη, 
οικολογικά αποτελεσματική και παγκοσμίως ανταγωνιστική ανανέωση της βιομηχανικής
βάσης όσο και προς μία βιώσιμη μετάβαση από μία κυρίως παραγωγική βιομηχανία σε μία 
βιομηχανία της γνώσης. Η ολοκλήρωση όλων των πολιτικών της ΕΕ που να συνδυάζει όλες
τις πτυχές με τον αντίκτυπο στη βιομηχανία έχει ζωτική σημασία. Εν προκειμένω απαιτείται
νέο επίπεδο συνεργασίας εντός της Επιτροπής και συνεργασία με όλους τους παράγοντες.

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, υπάρχουν 15 βασικοί "ακρογωνιαίοι λίθοι" που πρέπει να
αποτελέσουν αντικείμενο της νέας προσέγγισης όσον αφορά τη βιομηχανία στην Ευρώπη: 

1) Δημιουργία αλυσίδας καινοτομίας

Χρειαζόμαστε έρευνα σχετική με τη βιομηχανία, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας - την
πλήρη αλυσίδα της καινοτομίας. Καινοτομία δεν σημαίνει μόνο τεχνολογική καινοτομία· 
σημαίνει επίσης οργανωτική καινοτομία, καινοτομία στα πεδία των υποδειγμάτων 
επιχειρήσεων, του σχεδιασμού των προϊόντων και της ποιότητας. Προκειμένου να προαχθεί η
καινοτομία, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φιλικό προς την καινοτομία πλαίσιο κανόνων, 
προτύπων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε νέες διατομεακές βασικές τεχνολογίες (π.χ. ΤΠΕ, 
κινητικότητα, ενέργεια, βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία) και να επιδιωχθεί η εφαρμογή 
τους. Χρειαζόμαστε συνεκτικές στρατηγικές, που να καθιστούν δυνατή τη σύγκλιση των 
διαφόρων καινοτόμων τομέων και τη μεταξύ τους συνεργασία. Η πολιτική καινοτομίας της
ΕΕ πρέπει να είναι ο στόχος όπου υπάρχουν κενά στην αλυσίδα αξίας. Οι κύριοι τομείς του 
μέλλοντος, όπως η βιωσιμότητα, η δημογραφική αλλαγή και η αστικοποίηση πρέπει να 
προσεγγισθούν με νέες λύσεις.

2) Αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων

Η παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες με πολύ μεγαλύτερη 
ταχύτητα απ' όσο η παραγωγικότητα των πόρων (ενέργεια και υλικά). Στη βιομηχανία, το
κόστος εργασίας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20%, ενώ το κόστος των πόρων το 40%. Η
ισχυρή αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων, με βάση τα πρότυπα της ΕΕ, τα κίνητρα, 
τους κοινούς στόχους και τους στόχους των επιχειρήσεων και τα συστήματα προαγωγής των
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, ενισχύει την βιωσιμότητα και την παγκόσμια 
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ανταγωνιστικότητα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία με νέες προοπτικές αγοράς στις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και προστατεύει τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Θα πρέπει να
υπολογίζεται ο «οικολογικός σάκος» των εταιρειών μέσω υποχρεωτικής έκθεσης για τη 
βιωσιμότητα.

3) Σαφείς στόχοι για βιώσιμα προϊόντα

Η βιώσιμη παραγωγή πρέπει να ενισχυθεί μέσω συντονισμένων προτύπων προϊόντων
οικολογικής καινοτομίας, βασισμένων σε αναλύσεις του κύκλου ζωής (π.χ. οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, πρότυπα για τα κτίρια και τα αυτοκίνητα). 

4) Χρήση δημόσιων συμβάσεων

Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να είναι τα μέσα καθιέρωσης νέων και βιώσιμων προϊόντων
και υπηρεσιών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι ευκαιρίες που προσφέρει η
οδηγία 2004/181 πρέπει να αξιοποιηθούν με συνεκτικό τρόπο. Επιπλέον, στο μέλλον είναι
ανάγκη να επικεντρωθούν οι δημόσιες δαπάνες σε μεγαλύτερο βαθμό στις επενδύσεις, κατά
πρώτο λόγο προς όφελος της οικονομίας της γνώσης και της βιομηχανικής καινοτομίας. 

5) Ενίσχυση της παραγωγής καθαρής ενέργειας

Η ενέργεια και η βιομηχανική πολιτική συνδέονται στενά μεταξύ τους. Ο επαρκής
ενεργειακός εφοδιασμός είναι υποχρεωτικός, ενώ η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι οι 
νέες αγορές ανάπτυξης που οδηγούν σε νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η βιομηχανική
πολιτική χρειάζεται μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική, που να διασφαλίζει την εφαρμογή
πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος, λογικές ενεργειακές τιμές και ασφάλεια του 
εφοδιασμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποφυγή περιπτώσεων διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα.  

6) Πειστική στρατηγική πρώτων υλών

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξαρτάται από την αξιόπιστη πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η οποία
εξελίσσεται σε ολοένα και πιο προβληματική. Εκτός από τη δίκαιη εξασφάλιση επαρκών
αποθεμάτων πόρων, είναι ανάγκη να αναπτυχθεί ταυτόχρονα κατάλληλη πολιτική για
ανακύκλωση μεγάλου ποσοστού των υπαρχόντων πόρων (π.χ. οδηγία ΑΗΗΗΕ) και
τερματισμό της εξαγωγής αποβλήτων, η οποία πρέπει να συνοδευτεί από τις αναγκαίες
δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Οι φραγμοί που παρεμποδίζουν το δίκαιο διεθνές εμπόριο
βασικών βιομηχανικών πόρων πρέπει να αντιμετωπίζονται σε διαρκή βάση.

7) Αναμόρφωση του εμπορίου για μια δίκαιη συνύπαρξη και βιώσιμη παραγωγή

Η διεθνής εμπορική πολιτική έχει αναμφισβήτητα κεντρική σημασία για την βιώσιμη 
παραγωγή. Το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά τμήμα μιας βιομηχανικής στρατηγικής. Η
εμπορική πολιτική θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στις βασικές και αναπτυσσόμενες αγορές 
σε δίκαιη βάση. Το πολυμερές βασιζόμενο σε ρυθμίσεις σύστημα που υπάρχει στο πλαίσιο
του ΠΟΕ με τη διευθέτηση των διαφορών που περιλαμβάνει είναι το πιο αποτελεσματικό και 

                                               
1 ΕΕ L 134, 30.4.2004, σελ. 114–240
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νόμιμο μέσο διαχείρισης και επέκτασης των εμπορικών σχέσεων με διαφανή τρόπο. Η
βιώσιμη παραγωγή απαιτεί αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας και αξιοπρεπείς αμοιβές, καθώς 
και υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Τούτο θα πρέπει να προβλέπεται στις εμπορικές
συμφωνίες.   

8) Περιγραφή μιας υποχρεωτικής τομεακής βιομηχανικής πολιτικής

Στις διάφορες τομεακές προσεγγίσεις (ομάδες ειδικών καθηκόντων, συμβουλευτικές 
επιτροπές υψηλού επιπέδου, πλατφόρμες καινοτομίας, όπως π.χ. οι LeaderShip, Cars 21, ICT
Task Force, High Level Group Chemical industry), θα πρέπει να παρασχεθεί σαφές πλαίσιο 
και στρατηγικό περιεχόμενο με αξιολογήσεις του τομεακού αντίκτυπου και σχέδια δράσης
για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

9) Συμμετοχή των ΜΜΕ

Οι ΜΜΕ θα πρέπει να ενισχυθούν ως ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, μέσω
βελτιωμένης μεταφοράς τεχνολογίας, πρόσβασης σε χρηματοδότηση με μορφή τραπεζικών
δανείων, επιχειρηματικών κεφαλαίων, αλλά και κοινοτικών χρηματοδοτικών πόρων μέσω
προγραμμάτων-πλαισίων. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθούν εναύσματα για αύξηση του
ποσοστού συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις και να δημιουργηθούν καλύτερες 
ευκαιρίες για τη διεθνοποίησή τους. 

10) Ανάπτυξη περιφερειακών τομέων δράσης

Η πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να προάγει  περισσότερο τους κόμβους καινοτομίας, ούτως
ώστε να αναπτυχθούν, με συντονισμένο τρόπο, η μεταφορά γνώσεων, οι ερευνητικές 
δραστηριότητες, η ανάπτυξη των προσόντων και οι υποδομές. Η δημιουργία κόμβων
ανταγωνιστικότητας και νέων ομάδων διαφορετικών παραγόντων καινοτομίας (επιχειρήσεων, 
πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων - "οικοσυστημάτων") και βιομηχανικών δικτύων με
λειτουργικές ροές γνώσεων καθώς και η συμμετοχή πολλών παραγόντων έχουν καίρια 
σημασία για τις επενδυτικές αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να
ενισχύσει τη σχέση μεταξύ βιομηχανικής πολιτικής και εδαφικής συνοχής.

11) Εξασφάλιση της πρόβλεψης μεταβολών στον τομέα της βιομηχανίας

Στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής θα πρέπει να επιδιώκεται ολοένα και περισσότερο η 
πρόβλεψη και αντιμετώπιση μεταβολών μέσω της ανάπτυξης μακροπρόθεσμων στρατηγικών. 
Χρειαζόμαστε ένα νέο μέσο με ευρεία συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. 

12) Αντιμετώπιση της αναδιάρθρωσης

Θα πρέπει να αναπτυχθούν προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που
επηρεάζονται από την αναδιάρθρωση που προκύπτει από τις διαρθρωτικές αλλαγές ή τις
επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.  Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία Ομάδας
Ειδικών Καθηκόντων για την Αναδιάρθρωση και την εκχώρηση ισχυρότερου ρόλου στα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Όσον αφορά τις περιφερειακές
διαφορές, χρειάζεται να αναληφθεί δράση ιδίως στα νέα κράτη μέλη στα οποία λαμβάνουν
χώρα διεργασίες αποβιομηχανοποίησης.
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13) Ενίσχυση των προσόντων

Η προσφορά εργατικού δυναμικού με συναφή προσόντα υπολείπεται των αναγκών μιας
ευρωπαϊκής βιομηχανίας που διέρχεται φάση αναδιάρθρωσης και ανανέωσης. Πρέπει να
ξεκινήσει διάλογος μεταξύ των δημόσιων αρχών που ρυθμίζουν τα συστήματα εκπαίδευσης
και των κοινωνικών εταίρων, ούτως ώστε να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τη διαχείριση της
μετάβασης από το σχολείο στην αγορά εργασίας και να οργανωθούν περαιτέρω διαδικασίες
απόκτησης προσόντων με τον πιο ωφέλιμο δυνατό τρόπο για εργοδότες και εργαζόμενους. Η
καινοτομία και η απόκτηση προσόντων απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη σε πανεπιστημιακό
επίπεδο. 

14) Διεύρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων εξασφαλίζει ποιοτική ανάπτυξη και αποτρέπει
την δημιουργία ακατάλληλων συνθηκών εργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης. 
Τα συστήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υποστηρίζουν την κοινωνική και βιώσιμη
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

15) Μακροπρόθεσμες πολιτικές

Εκτός από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, 
οι επενδυτικές αποφάσεις και οι κύκλοι καινοτομίας στη βιομηχανία απαιτούν
μακροπρόθεσμο νομοθετικό προσανατολισμό.

Η ολοκληρωμένη και βιώσιμη βιομηχανική πολιτική είναι η μία πλευρά του νομίσματος· η
άλλη είναι η ανάληψη σαφούς δέσμευσης εκ μέρους της βιομηχανίας για πραγματοποίηση 
επενδύσεων στην ΕΕ, ενισχυμένη ερευνητική ικανότητα, συμβολή σε μία νέα νοοτροπία όσον
αφορά τα προσόντα, αποδοτικά από άποψη πόρων προϊόντα και μεθόδους μεταποίησης και 
για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων στην ΕΕ.


