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 EUROPOS PRAMONĖS APŽVALGA

ES pramonė sudaro beveik trečdalį ES bendrosios pridėtinės vertės, beveik ¾ Europos 
eksporto sudaro pramoninės prekės, o iš to pragyvena beveik trečdalis darbuotojų, t.y. beveik 
57 milijonai asmenų.  Jeigu atsižvelgtume į pramonės sektoriaus poveikį darbo vietų 
gausėjimui – , kiekvienas pramoninis darbas sukuria apytikriai dvi papildomas su juo 
susijusias darbo vietas, tai matytume, kad jo poveikis užimtumui yra dar svarbesnis. 

ES-27 pramonė (Eurostatas)
% Bendroji 

pridėtinė vertė 
(2008)

Užimtumas (2008)
% viso            milijonų

# įmonių '000s 
(2007)

Kasyba ir karjerų 
eksploatavimas

1 0.4 0.8 21.4

Gamyba 16.8 16.8 37.0 2 323
Elektra, dujos ir vandens 
tiekimas

2.3 0.8 1.7 36.0

Statyba 6.4 8.4 17.0 3 090
IŠ VISO: 26.5 26.4 56.5 5 470.4

EUROPOS PRAMONĖS ATKŪRIMAS

Pastarojo meto ekonomikos krizė stipriai paveikė Europos pramonę. Tačiau ši krizė atskleidė 
pramonės svarbą Europos Sąjungos ekonomikai ir parodė, kad buvo imtasi nepakankamai 
priemonių, jog būtų visapusiškai atskleisti jos poreikiai esant dabartinei probleminei padėčiai. 
Šiuo metu pramonei dažnai skiriama mažiau dėmesio negu diskusijų šerdimi tapusiems 
paslaugų ir finansų sektoriams. ES pramonės politikoje ilgą laiką vyravo nuomonė, kad rinkos 
turėtų reguliuoti pačios save ir iki šiol ši politika buvo vykdoma taikant pavienes priemones ir 
beveik nebuvo koordinuojama tarp valstybių narių. Tai greičiau buvo reakcija į besikeičiančią 
padėtį, o ne veiksmai, grindžiami ankstesniais tyrimais. 

DABARTINĖS PROBLEMOS

Pramonės restruktūrizacijos procesas prasidėjo dar prieš įsibėgėjant ekonomikos krizei. Dabar 
jis susiduria su įvairiais abipusiai stiprėjančiais išbandymais:

a) Visą laiką pramonė buvo stipriai veikiama sparčių pasaulio ekonomikos sukeltų 
pokyčių. Ribos tarp išsivysčių ir besivystančių šalių ir jų tradiciniai dominavimo 
sektoriai diena iš dienos keičiasi dėl didėjančios konkurencijos. Paklausa pasaulinėje 
rinkoje greitai evoliucionuoja ir reikalauja verslo perorientavimo bei perkvalifikavimo. 
Naujas darbo pasidalijimas su šalimis, kuriose sparčiai auga ekonomika, tokiomis kaip 
Kinija, Indija, Brazilija ir Rusija, visame pasaulyje sustiprino globalizacijos keliamą 
įtampą. 

b) Naujoji globalizacijos forma vystosi kartu su pasaulio žinių visuomenės progresavimu, 
kurioje inovacijos ir moksliniai tyrimai svarbesni už darbo jėgą ir rankų darbą, kaip 
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augimą ir konkurencingumą skatinančias varomąsias jėgas.

c) Klimato kaita yra negrįžtamas ir neišvengiamas procesas. Protrūkis pasaulio 
ekonomikos lenktynėse stipriai apribojo visų rūšių išteklius. Turint omenyje poreikį 
švelninti klimato kaitą ir saugoti biologinę įvairovę, kai žaliavų vis mažėja, paklausa 
vis didėja, pramonė turi stengtis pereiti prie gamybos, kai išmetama mažai anglies 
dioksido ir taupomi ištekliai. 

d) Demografiniai pokyčiai visiškai pakeitė tiek vartotojo, tiek ir tiekėjo profilį. 
Nuolatinis amžiaus vidurkio didėjimas reikalauja naujų produktų, transporto formų ir 
darbo organizavimo. Gali atsirasti kvalifikuotos darbo jėgos stygius.

e) Sparti urbanizacija kelia naujus iššūkius mobilumo, pastatų ir logistikos atžvilgiu. 

BENDROJO POŽIŪRIO Į PRAMONĖS POLITIKĄ STIPRINIMAS

Pirmą kartą 2020 m. Europos strategijoje atkreipiamas dėmesys naujojo požiūrio poreikį, 
laikantis šio požiūrio turi būti pateikta pavyzdinė iniciatyva Išmušė valanda, kai Europos 
Sąjunga turi iki galo pasinaudoti bendromis galimybėmis siekti tvaraus pramonės pagrindo 
atsinaujinimo ir tolesnio jo vystymo ir kurti kokybiškas darbo vietas. Pagrindinėse sferose 
Europos pramonė turi išlikti lyderio pozicijoje, o ne sekti kitiems įkandin. Išmušė valanda, kai 
Europos Sąjunga gali pati pasirinkti ateities pramonės kūrimo būdą. ES turi užtikrinti, kad 
pridėtinė vertė būtų sukuriama pačioje Europos Sąjungoje.

Aišku, kad sėkminga pramonės politika turi būti paremta: 

 nauja finansų sektoriaus struktūra ir
 savitu ekonomikos makroekonominiu koordinavimu, į augimą ir užimtumą orientuota 

fiskaline ir biudžeto politika, kurioje nebūtų fiskalinio dempingo (pvz. įmonių 
mokesčių suderinimas).

Finansų rinkų savireguliacijos paradigmos žlugimas turi vesti į naują visapusę reguliavimo 
sistemą, galinčią grąžinti finansų sistemai jos esmę: panaudoti santaupas pelningai 
investuojant, ypač pramonės srityje ir mažosiose ir vidutinėse įmonėse. 

Reikėtų įvertinti ir ES sutarties 173 straipsnyje įtvirtintas galimybes. Nuoseklią ir 
nedviprasmišką pramonės politiką ir aiškią strategiją bei sėkmingą stebėseną užtikrinančius 
rodiklius turėtų vystyti ES ir jai priklausančios valstybės narės. Skirtingos pramonės politikos 
tendencijos (protekcionizmas, vadovavimas, skatinimas, konkurencija) negali likti 
nekontroliuojamos.

NAUJA INTEGRUOTA IR TVARI ES PRAMONĖS POLITIKA

Europos Sąjungos pramonės politika turėtų būti orientuota tiek į tvarų, ekonominiu požiūriu 
veiksmingą ir pasauliniu mastu konkurencingą pramoninės bazės atnaujinimą, tiek ir į tvarų 
perėjimą nuo iš esmės gaminančios prie žiniomis paremtos pramonės. Visų ES politikos 
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krypčių integracija, sujungiant visus aspektus su pramonei daromu poveikiu yra nepaprastai 
svarbi.  Tam reikalingas naujas bendradarbiavimo su Komisija ir su visais suinteresuotais 
dalyviais lygmuo.

Todėl pranešėjo manymu, požiūris į naują Europos pramonę turėtų remtis penkiolika ramsčių: 

1) Inovacijų grandinės kūrimas

Mums reikalinga mokslu, inovacijų plėtra ir taikymu paremta pramonė, t.y. visa inovacijų 
grandinė. Inovacija, tai daugiau nei vien tik technologinė inovacija. Tai yra organizacinė 
inovacija, verslo modelio inovacija, gaminio dizainas ir kokybė. Siekdami skatinti inovacijas, 
turime sukurti joms palankią, iš normų, standartų, patentų ir intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos susidedančią sistemą. Reikėtų skirti ypatingą dėmesį naujoms pagrindinėms įvairių 
sektorių lygmenyje esančioms technologijoms (pvz. informacinėms ir ryšio technologijoms 
judumo, energetikos, bio- ir nanotechnologijoms) ir jas vystyti. Mums reikalingos nuoseklios 
strategijos, sudarančios palankesnes bendradarbiavimo tarp įvairių naujoves diegiančių 
sektorių sąlygas. Europos Sąjungos inovacijų politika turėtų būti nukreipta į vertės grandinėje 
esančias spragas. Pasitelkus naujus sprendimus, reikėtų spręsti su pagrindinėmis ateities 
sritimis, tokiomis kaip tvarumas, demografiniai pokyčiai ir urbanizacija, susijusius klausimus.

2) Išteklių naudojimo efektyvumo didinimas

Per pastaruosius dešimtmečius darbo jėgos produktyvumas vystėsi daug greičiau negu išteklių 
produktyvumas (energija ir medžiagos). Pramonėje darbo sąnaudos sudaro maždaug 20%, o 
išteklių sąnaudos 40%. Itin padidinus išteklių naudojimo efektyvumą, paremtą ES standartais, 
skatinamosiomis priemonėmis, bendraisiais ir įmonių tikslais geriausių turimų technologijų 
sistemų skatinimu, padidėtų Europos pramonės tvarumas ir visuotinis konkurencingumas, 
atsivertų naujos rinkų perspektyvos pasaulinės vertės grandinėse ir būtų išsaugotos darbo 
vietos Europos. Privalomoje tvarumo ataskaitoje turėtų būti pateikiamas suskaičiuotas įmonių 
„ekologinis bagažas“.

3) Aiškūs tvariems gaminiams nustatyti tikslai

Tvari gamyba turėtų būti plėtojama taikant koordinuojamus ekologiniu požiūriu naujoviškų 
produktų standartus, grindžiamus būvio ciklo analize (pvz. Ekologinio projektavimo 
direktyva, pastatams ir automobiliams taikomi standartai). 

4) Dalyvavimas viešuosiuose konkursuose

Viešieji konkursai turėtų būti priemonės, padedančios pateikti naujus ir tvarius gaminius ir 
paslaugas tiek viešajame, tiek ir privačiajame sektoriuose. Atitinkamai turėtų būti naudojamos 
Direktyvoje 2004/181 numatytos galimybės. Be to, ateityje reikia siekti geresnio tikslinio 
viešo investicijų panaudojimo, visų pirma – žinių apie ekonomines ir pramonines inovacijas 
skleidimo. 

5) Netaršios energijos gamybos didinimas
                                               
1 OL L 134, 2004 4 30, p. 114-240.
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Energetikos ir pramonės politika yra glaudžiai susijusios.  Geras energijos tiekimas yra 
būtinas, nes atsinaujinanti energija – tai naujos augančios rinkos, kuriančios naujas, 
kokybiškas darbo vietas.  Pramonės politika turi būti orientuota į ilgalaikę energetikos 
politiką, užtikrinančią klimato kaitos politiką, priimtinas energetikos kainas ir tiekimo 
patikimumą, siekiant išvengti įmonių perkėlimo atvejų.  

6) Įtikinama su žaliavomis susijusi strategija

Europos pramonė priklauso nuo atitinkamos žaliavų strategijos, kuri kelia vis daugiau 
rūpesčių. Be sąžiningų garantijų, kad bus užtikrinamas pakankamas žaliavų tiekimas, taip pat 
išlieka poreikis tuo pat metu vykdyti tinkamą didelės esamų išteklių procentinės dalies 
perdirbimo politiką (t.y. EEĮ direktyva) ir sustabdyti atliekų eksportą, o tai įmanoma padaryti 
tik atlikus būtinus mokslinius tyrimus ir plėtojant technologijas. Sąžiningą tarptautinę prekybą 
pagrindinėmis pramonėje naudojamomis žaliavomis veikiančios kliūtys turėtų būti nuolat 
šalinamos.

7) Reformuota sąžiningo sambūvis ir tvarios gamybos prekyba

Tarptautinės prekybos politika yra labai svarbi užtikrinant tvarią gamybą. Pati prekyba nėra 
vertinama kaip tikslas, o tik kaip pramoninės strategijos dalis. Prekybos politika turi 
garantuoti sąžiningą prieigą prie pagrindinių ir augančių rinkų. Daugiašalė PPO taisyklėmis 
pagrįsta sistema, įskaitant ginčų nagrinėjimą, yra veiksmingiausia ir visiškai teisėta priemonė 
skaidriai tvarkyti ir plėtoti prekybos ryšius. Tvariai gamybai reikia tinkamos darbo aplinkos, 
darbo užmokesčio bei privalomų aplinkos apsaugos standartų. Tai turėtų būti nustatyta 
prekybos susitarimuose. 

8) Privalomos tarpšakinės pramonės politikos apibrėžimas

Siekiant skatinti ilgalaikę plėtrą, įvairūs sektoriuose taikomi požiūriai (darbo grupės, aukšto 
lygio patariamosios grupės, inovacijų platformos, t.y. vadovavimas, Cars 21, IRT darbo 
grupė, aukšto lygio chemijos pramonės grupė), turėtų turėti aiškų pagrindą ir strateginį turinį, 
į kurį įeitų poveikio įvertinimas bei veiksmų planai.

9) MVĮ įtraukimas

MVĮ turėtų būti stiprinamos, kadangi jos yra lyg Europos pramonės stuburas, padedantis 
gerinti technologijų perdavimą, suteikiantis galimybę pasinaudoti finansavimu, t. y. bankų 
paskolomis, rizikos kapitalu, o taip pat ir Bendrijos finansavimu pagal pagrindų programas. 
Taip pat reikėtų remti MVĮ, kad jos dalyvautų viešuosiuose pirkimuose ir sudaryti geresnes 
sąlygas veikti tarptautiniu mastu. 

10) Regioninių veiklos sričių vystymas

Pagal ES politiką turėtų būti labiau remiamos naujovių grupės siekiant koordinuotai plėtoti 
žinių perdavimą, mokslinius tyrimus, kvalifikacijos vystymą ir infrastruktūras.  Europos 
konkurencingumo skatinimo centrų kūrimas ir naujas skirtingų inovacinių vienetų 
suskirstymas (bendrovės, universitetai, mokslinių tyrimų centrai – „ekosistemos“) bei 
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pramonės tinklai, kuriuose apstu informacijos, taip pat daugelio dalyvių įtraukimas yra labai 
svarbūs priimant investicinius sprendimus. Europos investicijų bankas privalo sutvirtinti 
pramonės politikos ir teritorinės sanglaudos ryšį.

11) Ankstyvų pramonės pokyčių anticipacijos užtikrinimas

Pramonės politika turi vis labiau siekti iš anksto parengti ir pradėti permainas vystant 
ilgalaikes strategijas. Mums reikalinga nauja priemonė, kurią taikant būtų aktyviai įtraukiami 
socialiniai partneriai.

12) Restruktūrizavimo taikymas

Reikėtų parengti koncepcijas, skirtas darbuotojams ir įmonėms, kuriuos palietė dėl 
struktūrinių pokyčių ar globalizacijos padarinių vykdyta restruktūrizacija, perspektyvas.  Tai 
reikėtų padaryti sukuriant restruktūrizavimo darbo grupę ir suteikiant svarbesnį vaidmenį 
Europos Sąjungos struktūriniams fondams, kai taikomos restruktūrizavimo procedūros. Turint 
omenyje regionų skirtumus, būtent naujosiose valstybėse narėse reikėtų taikyti 
deindustrializacijos procesą.

13) Kvalifikacijos kėlimas

Siekiant restruktūrizuoti ir atnaujinti Europos pramonę reikia daugiau tinkamai kvalifikuotos 
darbo jėgos. Siekiant sukurti praktinius sprendimus perėjimui iš mokyklos į darbo rinką ir 
rengiant tolesnius kvalifikacijos procesus naudingiausiu tiek darbdaviams, tiek ir 
darbuotojams būdu, reikėtų pradėti dialogą tarp švietimo sistemą reguliuojančių valdžios 
institucijų ir socialinių partnerių. Inovacijas ir kvalifikaciją reikia toliau plėtoti universitetų 
lygmeniu.

14) Darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus skatinimas

Aktyvesnis darbuotojų dalyvavimas sprendimų priėmimo procese užtikrina kokybės gerinimą 
ir užkerta kelią netinkamoms darbo sąlygoms atsinaujinimo procese. Taikant įmonių 
socialinės atsakomybės sistemas remiamas socialinis ir tvarus įmonių vystymasis.

15) Ilgalaikė politika

Be integruoto požiūrio į Europos pramonės politiką, investavimo sprendimams ir inovacijos 
ciklams pramonėje reikalinga ilgalaikė teisinė orientacija.

Integruota ir tvari pramonės politika yra viena medalio pusė; kita medalio pusė yra aiškus 
pramonės įsipareigojimas investuoti Europos Sąjungos mastu, didinti mokslinių tyrimų 
pajėgumus, prisidėti kuriant naują kvalifikacijos kultūrą, tausių išteklių naudojimu 
pasižyminčius produktus ir gamybos būdus bei užmegzti strateginę ES įmonių partnerystę.


