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HELYZETKÉP AZ EURÓPAI IPARRÓL

Az uniós ipar az uniós bruttó hozzáadott értéknek mintegy egyharmadát hozza létre – az 
európai export csaknem 3/4-ét ipari termékek alkotják –, és a teljes foglalkoztatás harmadát 
biztosítja, közel 57 millió embernek nyújtva megélhetést. Sokszorozó hatását is figyelembe 
véve – melynek révén minden, az iparban betöltött álláshely körülbelül két további álláshelyet 
hoz létre a kapcsolódó szolgáltatások területén – a foglalkoztatásra kifejtett hatása még 
jelentősebb. 

A 27 tagú EU ipara (Eurostat)
Bruttó 

hozzáadott 
érték % (2008)

A teljes foglalkoztatás 
(2008)

%-a            millió

Vállalatok 
száma (ezer) 

(2007)
Bányászat, kőfejtés 1 0.4 0.8 21.4
Feldolgozóipar 16.8 16.8 37.0 2 323
Villamosenergia-, gáz- és 
vízellátás

2.3 0.8 1.7 36.0

Építés 6.4 8.4 17.0 3 090
ÖSSZESEN 26.5 26.4 56.5 5 470.4

AZ IPAR ÚJRAFELFEDEZÉSE EURÓPÁBAN

A közelmúltban kirobbant súlyos gazdasági válság keményen sújtotta az európai ipart. 
Ugyanakkor a válság rávilágított, milyen fontos szerepet tölt be az ipar az Unió gazdaságában, 
és egyértelművé tette, hogy az ipar igényeinek teljes körű kielégítésére irányuló erőfeszítések 
a jelenlegi, kihívásokkal teli környezetben nem bizonyultak elégségesnek. Az ipar fontossága 
jelenleg a sokat emlegetett szolgáltatási és pénzügyi ágazatok mögé szorult. Az uniós ipari 
politika még mindig gyakran azon az elképzelésen alapul, hogy a piacoknak saját magukat 
kell szabályozniuk, és ez eddig elsősorban egyedi intézkedések révén történt, gyakorlatilag a 
tagállamok közti egyeztetés nélkül. Az intézkedés főleg a változó környezetre adott reakció 
volt, és ritkán alapult előretekintő elemzésen. 

A JELENLEGI KIHÍVÁSOK

Az ipar átalakítása már a válság kirobbanása előtt folyamatban volt. Jelenleg egy sor, egymást 
kölcsönösen megerősítő kihívás előtt áll:

a) Az ipart folyamatosan és mélyen érintették a globális gazdaság fejlődésének egyre 
gyorsabban bekövetkező változásai. A fejlett és fejlődő országok és hagyományos 
domináns ágazataik közti határvonalak a fokozódó verseny révén naponta változnak. 
A globális piacon felmerülő igények sebes változása szükségessé teszi a vállalatok 
üzleti irányának újbóli meghatározását, átalakítását és újbóli szakosodását. A gyorsan 
növekvő gazdaságokkal (pl. Kínával, Indiával, Brazíliával, Oroszországgal) 
megvalósuló új nemzetközi munkamegosztás növeli a globalizációs nyomást. 

b) A globalizáció új formája alakul ki, amely a globális, tudásalapú társadalom felé 
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mutat, ahol a növekedés és versenyképesség mozgatóereje immár nem az emberi 
erőforrás és a fizikai munka, hanem az innováció és a kutatás. 

c) Az éghajlatváltozás visszafordíthatatlan és megváltoztathatatlan tény. A kialakult 
globális gazdasági verseny hatalmas nyomás alá helyezi az erőforrások valamennyi 
formáját. Tekintettel az éghajlatváltozás enyhítésének és a biológiai sokféleség 
megőrzésének szükségességére, valamint a nyersanyagok kimerülésére és az irántuk 
való kereslet növekedésére, az iparnak a szénmentes és erőforrás-hatékony termelés 
irányába kell elmozdulnia. 

d) A demográfiai eltolódások alapvetően megváltoztatják a fogyasztói és szolgáltatói 
profilokat.  Az átlagéletkor folyamatos emelkedése új termékeket, közlekedési 
formákat és munkaszervezést tesz szükségessé. A jövőben hiány alakul ki a képzett 
munkaerő terén.

e) A gyors urbanizáció új kihívásokat teremt többek közt a mobilitás, az épületek és a 
logisztika vonatkozásában. 

AZ IPARPOLITIKA KÖZÖS MEGKÖZELÍTÉSÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

Az Európa 2020 stratégia úttörő kezdeményezés, amely elsőként ismeri el egy új 
megközelítés szükségességét. Itt az ideje, hogy az EU teljes mértékben kihasználja az ipari 
bázis fenntartható megújulására és további fejlődésére, illetve a minőségi munkahelyek 
teremtésére nyíló közös lehetőségeket.  Az európai iparnak meg kell őriznie vezető pozícióját 
a kulcsfontosságú területeken, és nem szabad az események követőjévé válnia. Itt az ideje, 
hogy az EU kialakítsa saját elképzeléseit a jövő iparáról. Az Uniónak biztosítania kell, hogy a 
hozzáadott érték az Unión belül jöjjön létre.

Egyértelmű, hogy az iparpolitika akkor jár sikerrel, ha azt az alábbiak egészítik ki: 

 a pénzügyi ágazat új struktúrája
 a növekedésnek és a foglalkoztatásnak kedvező, adódömping nélküli gazdasági, 

adóügyi és költségvetési politikák sajátos makrogazdasági koordinációja (pl. társasági 
adó harmonizációja) 

Az önmagukat szabályozó pénzügyi piacok paradigmájának bukása nyomán olyan új, átfogó 
szabályozási kereteket kell kialakítani, amelyek képesek visszavezetni a pénzügyi rendszert 
annak eredeti funkciójához a megtakarítások produktív befektetésekké alakításához, 
különösen az ipar és a kkv-k vonatkozásában. 

Ki kell használni az EUSz. 173. cikke által biztosított lehetőségeket. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak közösen kell kialakítaniuk egy koherens és egyértelmű iparpolitikát, amelynek 
sikeres megvalósítását és nyomon követését világos stratégiai célok és mutatók biztosítják. Az 
iparpolitikát jellemző különböző tendenciákat (a protekcionizmust, az irányítást, az 
ösztönzőket, a versenyképességet) ellenőrzés alatt kell tartani.
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ÚJ, INTEGRÁLT ÉS FENNTARTHATÓ IPARPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Az EU iparpolitikájának középpontjába az ipari bázis fenntartható, ökológiai szempontból 
hatékony és globálisan versenyképes megújulását, valamint a főleg a termelésre összpontosító 
ipar felől a tudásközpontú ipar felé való fenntartható átmenetet kell helyezni. 
Kulcsfontosságú, hogy az iparra hatással lévő valamennyi vonatkozás figyelembe vételével 
integráljuk az EU valamennyi politikáját.  Ehhez új szintre kell emelni a Bizottságon belüli és 
az összes szereplővel folytatott együttműködést. 

Az előadó szerint 15 olyan, kulcsfontosságú kérdés van, amellyel az iparpolitika új európai 
megközelítésének keretében foglalkozni kell: 

1) Innovációs lánc kialakítása

Iparhoz kapcsolódó kutatásra, innovációs fejlesztésre és alkalmazásra van szükségünk, 
egyszóval a teljes innovációs láncra. Az innováció nem csupán technológiai innovációt jelent, 
hanem a szervezés, az üzleti modellek, a terméktervezés és a minőség innovációját is. Az 
innováció előmozdítása érdekében az innovációnak kedvező kereteket kell létrehoznunk a 
szabványok, a szabadalmak és a szellemi tulajdonjogok oltalma vonatkozásában. Új, 
ágazatokon átívelő alaptechnológiákat (pl. IKT, mobilitás, energia-, bio- és nanotechnológia) 
kell ösztönözni és alkalmazni. Olyan következetes stratégiákra van szükségünk, amelyek 
lehetővé teszik a különböző innovatív ágazatok konvergenciáját és együttműködését. Az Unió 
innovációs politikájának az értéklánc hiányosságainak felszámolására kell irányulnia. A jövő 
fő kérdéseire (pl. fenntarthatóság, demográfiai változás, urbanizáció) új megoldásokat kell 
találni.

2) Az erőforrás-hatékonyság növelése

A munkavégzés termelékenysége az utóbbi évtizedekben sokkal gyorsabban növekedett, mint 
a forrástermelékenység (energia és anyag). Az iparban a munkaerőköltségek mintegy 20%-ot, 
az erőforrásköltségek 40%-t tesznek ki. A forrástermelékenység uniós szabványokon, 
ösztönzőkön, közös és vállalati célkitűzéseken és a legjobb rendelkezésre álló technológiák 
használatára irányuló rendszerek előmozdításán alapuló növekedése a globális értékláncokban 
megjelenő új piaci perspektívák révén erősíti az európai ipar fenntarthatóságát és globális 
versenyképességét, illetve védi az európai munkahelyeket. Egy kötelező fenntarthatósági 
jelentés révén számításokat kellene végezni a vállalatok „ökológiai hátizsákjára” 
vonatkozóan.

3) Egyértelmű célkitűzések a fenntartható termékek vonatkozásában

A fenntartható termelést összehangolt, életciklus-elemzésen alapuló ökoinnovatív 
termékszabványok révén kell elősegíteni (pl. az ökotervezéssel kapcsolatos irányelv, 
épületekre és gépkocsikra vonatkozó szabványok). 

4) Közbeszerzési pályázatok alkalmazása

Az új és fenntartható termékek és szolgáltatások bevezetése céljából közbeszerzési 
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pályázatokat kell kiírni mind az állami, mind a magánszektorban. A 2004/18 irányelv1 által 
biztosított lehetőségeket következetesen ki kell használni. Továbbá a jövőbe való befektetésre 
szánt közkiadásokat célirányosabban kell elosztani, elsősorban a tudásalapú gazdaság és az 
ipari innováció javára.    

5) A tiszta energia termelésének fokozása

Az energia és az iparpolitika szorosan kapcsolódnak egymáshoz.  A jó energiaellátás 
nélkülözhetetlen, míg az új növekvő piacokat a megújuló energiaforrások jelentik, melyek új, 
minőségi munkahelyek létrejöttét eredményezik.  Az iparpolitikához olyan, hosszú távú 
energiapolitika szükséges, amely biztosítja az éghajlatváltozással kapcsolatos politikát, az 
ésszerű energiaárakat és az ellátás biztonságát, miközben megakadályozza a 
szénátszivárogtatás előfordulását.  

6) Meggyőző nyersanyag stratégia

Az európai ipar számára létfontosságú a nyersanyagokhoz való megbízható hozzáférés, ami 
egyre inkább problémát jelent. A szükséges erőforrások megbízható biztosításán túl szükség 
van a meglévő erőforrások nagy arányban történő újrahasznosítására irányuló, megfelelő 
politika kialakítására is (t.i. az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival 
kapcsolatos irányelv), valamint a hulladék exportjának beszüntetésére, melyet a szükséges 
kutatási és fejlesztési rendszerekkel kell támogatni. Folyamatosan foglalkozni kell a 
kulcsfontosságú ipari erőforrások méltányos nemzetközi kereskedelmét akadályozó 
tényezőkkel.

7) A kereskedelem átformálása a méltányos együttélés és fenntartható termelés érdekében

Kétségtelen, hogy a nemzetközi kereskedelmi politika kulcsfontosságú a fenntartható termelés 
szempontjából. A kereskedelem nem öncél, hanem egy ipari stratégia része. A kereskedelmi 
politikának arra kell törekednie, hogy egyenlő alapon hozzáférést biztosítson a legfontosabb 
és növekvő piacokhoz. A WTO keretében megvalósuló többoldalú, szabályokon alapuló 
rendszer a maga vitarendezési eljárásával a leghatékonyabb és leginkább legitim eszköze a 
kereskedelmi kapcsolatok átlátható módon történő igazgatásának és bővítésének. A 
fenntartható termeléshez megfelelő munkakörnyezetre, bérezésre és kötelező érvényű 
környezetvédelmi előírásokra van szükség. Mindezt kereskedelmi megállapodásokba kell 
foglalni. 

8) Kötelező érvényű ágazati iparpolitika körvonalazása

Egyértelmű kerettel, valamint ágazati hatásvizsgálatokkal és a fenntartható fejlődés 
előmozdítását célzó cselekvési tervekkel szolgáló stratégiai tartalommal kellene ellátni a 
különböző ágazati megközelítéseket (munkacsoportok, a döntéshozás felső szintjén működő 
tanácsadó testületek, innovációs platformok, t.i. LeaderShip, Cars 21, IKT-munkacsoport, a 
vegyiparral foglalkozó magas szintű munkacsoport).

9) A kkv-k bevonása
                                               
1 HL L 134., 2004.4.30., 114-240. o.
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A kkv-ket, melyek az európai ipar alapját képezik, meg kell erősíteni jobb 
technológiaátadással és a bankkölcsönök, kockázati tőke, illetve közösségi keretprogramok 
révén történő finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítésével.   Ezenfelül ösztönözni kell a 
kkv-k nagyobb arányú részvételét a közbeszerzésekben, valamint jobb lehetőségeket kell 
biztosítani számukra, hogy nemzetközivé válhassanak. 

10) Regionális cselekvési területek fejlesztése

Az uniós politikának jobban elő kellene mozdítania az innovatív klasztereket a tudástranszfer, 
a kutatási tevékenységek, a képesítés-fejlesztés és az infrastruktúrák összehangolt módon 
történő fejlesztése érdekében.  Az európai versenyképességi klaszterek kialakítása, a 
különböző innovációs szereplők (vállalatok, egyetemek és kutatóközpontok –
„ökoszisztémák”) és működő tudásmegosztási rendszert alkalmazó ipari hálózatok új 
csoportosulásainak létrehozása, valamint nagyszámú szereplő bevonása kulcsfontosságú a 
befektetéssel kapcsolatos döntéshozatal szempontjából. Az Európai Beruházási Banknak meg 
kell erősítenie az iparpolitika és a területi kohézió kapcsolatát.

11) Az ipari változások előrelátásának biztosítása

Az iparpolitikának egyre inkább arra kell törekednie, hogy hosszú távú stratégiák révén elébe 
menjen a változásoknak. Új eszközre van szükségünk, és egyúttal a szociális partnerek 
nagymértékű bevonására.

12) Az átalakítás kezelése 

Perspektívát kell biztosítani a strukturális változások vagy globalizációs hatások 
eredményeként bekövetkező szerkezetváltás által érintett vállalatok és munkavállalók 
számára.  Ez egy szerkezetátalakítással foglalkozó munkacsoport létrehozása és az uniós 
alapoknak a szerkezetátalakítási eljárásban való hangsúlyosabb szerepvállalása révén volna 
megvalósítható. Fel kell lépni a regionális eltérések vonatkozásában, különösen azokban az új 
tagállamokban, ahol az ipar leépülőben van.

13) A képesítések szintjének javítása

A szerkezetátalakításhoz és az európai ipar megújulásához nem áll rendelkezésre elegendő 
megfelelően képzett munkaerő.  Párbeszédet kell kezdeni az oktatási rendszerek szabályozását 
végző hatságok és a szociális partnerek között annak érdekében, hogy gyakorlati megoldások 
szülessenek az iskolából a munkaerőpiacra történő kilépés kérdésének kezelésére és további 
képesítési folyamatoknak a munkaadók és a munkavállalók számára egyaránt kedvező 
kialakítására. Az innováció és a képesítés további fejlesztést tesz szükségessé az egyetemek 
szintjén.

14) A döntéshozatalban való munkavállalói részvétel kiszélesítése

A munkavállalók nagyobb arányú részvétele biztosítja a minőségi fejlődést és 
megakadályozza, hogy a megújulási folyamat során rossz munkafeltételek alakuljanak ki.  A 
vállalati társadalmi felelősségvállalást szolgáló rendszerek a vállalatok szociális és 
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fenntartható fejlődését támogatják.

15) Hosszú távú politikák

Az iparban a befektetési döntések és az innovációs ciklusok az európai iparpolitika integrált 
megközelítése mellett hosszú távú jogi orientációt is igényelnek.

Egyrészt integrált és fenntartható iparpolitikára van szükség, másrészt az iparnak 
egyértelműen el kell köteleznie magát az uniós befektetések, a kutatási kapacitások 
megerősítése, a képesítések új kultúrájához való hozzájárulás, az erőforrás-hatékony termékek 
és gyártási módszerek, valamint az uniós vállalatok közti stratégiai partnerségek mellett.


