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UN INSTANTANEU AL INDUSTRIEI ÎN EUROPA

Industria UE este responsabilă pentru aproximativ o treime din valoarea adăugată brută în UE, 
aproape 3/4 din exporturile europene constând în bunuri industriale, și pentru o treime din 
ocuparea forței de muncă, asigurând cele necesare traiului pentru circa 57 de milioane de 
oameni. Impactul acesteia asupra ocupării forței de muncă este chiar și mai substanțial, dacă 
luăm în considerare efectul său multiplicator, conform căruia fiecare loc de muncă în 
domeniul industriei creează aproximativ alte două locuri de muncă în domeniul serviciilor 
aferente. 

Industria în UE27 (Eurostat)
% din Valoarea 
adăugată brută 

(2008)

Ocuparea forței de muncă (2008)
% din total             în milioane

Număr de 
întreprinderi 

(în mii) (2007)
Industria extractivă și 
exploatarea în cariere

1 0,4 0,8 21,4

Industria prelucrătoare 16,8 16,8 37,0 2 323
Electricitate, gaze și apă 2,3 0,8 1,7 36,0
Construcții 6,4 8,4 17,0 3 090
TOTAL 26,5 26,4 56,5 5 470,4

REDESCOPERIREA INDUSTRIEI ÎN EUROPA

Recenta criză economică profundă a lovit industria europeană. Însă criza a demonstrat, de 
asemenea, importanța industriei pentru economia UE și a evidențiat faptul că nu s-a făcut 
suficient pentru a aborda în mod cuprinzător necesitățile acesteia în climatul actual plin de 
provocări. În prezent, industriei îi este acordat adesea un loc secund după mult-discutatul 
sector financiar și cel al serviciilor. Politica industrială a UE a rămas adesea concentrată pe 
ideea că piețele trebuie să se autoreglementeze, ceea ce s-a realizat în principal prin măsuri 
singulare, cu foarte puțină coordonare între statele membre (SM). Aceasta a reprezentat într-o 
mare măsură o reacție la un context în schimbare și rareori o acțiune bazată pe o analiză 
prealabilă. 

PROVOCĂRILE PERMANENTE

Industria traversa deja un proces de restructurare înaintea declanșării crizei economice. La 
momentul actual, ea se confruntă cu o serie de provocări care se consolidează reciproc:

a) Industria a fost continuu și profund afectată de schimbările accelerate generate de 
dezvoltarea economiei globale. Delimitarea țărilor dezvoltate de țările în curs de 
dezvoltare, precum și cea a sectoarelor tradiționale pe care acestea le domină se 
modifică zilnic datorită intensificării competiției. Cererile de pe piața globală 
evoluează rapid și solicită reorientarea, restructurarea și re-specializarea firmelor. 
Noua diviziune internațională a muncii, în contextul unor țări ale căror economii se 
dezvoltă rapid, precum China, India, Brazilia și Rusia, accentuează presiunile 
globalizării. 
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b) Îndreptându-se progresiv spre o societate globală a cunoașterii, are loc o nouă formă 
de globalizare, în care inovația și cercetarea depășesc în importanță resursele umane și 
munca manuală, constituindu-se în motorul creșterii și al competitivității.

c) Schimbările climatice sunt ireversibile și nenegociabile. Declanșarea cursei economice 
globale a pus o presiune considerabilă asupra tuturor formelor de resurse. Domeniul 
industrial trebuie să progreseze spre o producție fără emisii de carbon și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, ținând cont de necesitatea atenuării 
schimbărilor climatice și cea a menținerii biodiversității, într-un context în care 
materiile prime se epuizează concomitent cu creșterea cererii. 

d) Evoluțiile demografice modifică profund atât profilul consumatorului, cât și pe cel al 
furnizorului. Creșterea continuă a vârstei medii determină necesitatea dezvoltării de 
noi produse și de noi forme de transport și de organizare a muncii. În viitor va exista 
un deficit de mână de lucru calificată.

e) Urbanizarea rapidă prezintă noi provocări pentru mobilitate, domeniul imobiliar, 
logistică, etc. 

CONSOLIDAREA ABORDĂRII COMUNE A POLITICII INDUSTRIALE

Strategia Europa 2020 recunoaște pentru prima dată necesitatea unei noi abordări, prezentând 
o inițiativă-pilot. Este timpul ca UE să beneficieze pe deplin de oportunitățile comune de 
reînnoire durabilă și de dezvoltare a bazei industriale prin crearea de locuri de muncă de bună 
calitate în viitor. Industria europeană trebuie să-și mențină poziția de lider în domenii-cheie, 
evitând să devină un observator. Este timpul ca UE să-și aleagă propriul drum privind 
industria viitorului. Uniunea Europeană trebuie să asigure crearea de valoarea adăugată în 
interiorul său.

Este evident faptul că o politică industrială de succes trebuie fie integrată concomitent în: 

 o nouă arhitectură a sectorului financiar și
 o coordonare macro-economică distinctivă a politicilor economică, fiscală și bugetară, 

care să vizeze creșterea economică și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă 
fără dumping fiscal (de exemplu, armonizarea impozitării companiilor)

Eșecul paradigmei autoreglementării piețelor financiare trebuie să conducă la crearea unui 
cadru de reglementare nou și cuprinzător, capabil să facă sistemul financiar să revină la esența 
originară: transformarea economiilor în investiții productive, în special pentru industrie și 
IMM-uri. 

Trebuie profitat de oportunitățile oferite de articolul 173 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. UE și statele membre trebuie să elaboreze împreună o politică industrială coerentă 
și lipsită de ambiguitate, însoțită de o strategie clară și de indicatori care să asigure și să 
monitorizeze succesul acesteia. Nu trebuie permisă ieșirea de sub control a nici uneia din 
diferitele tendințe din cadrul politicii industriale (protecționism, guvernanță, stimulente, 
competitivitate).
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O NOUĂ POLITICĂ INDUSTRIALĂ INTEGRATĂ ȘI DURABILĂ ÎN UE

Politica industrială a UE ar trebui să fie orientată atât spre o reînnoire durabilă, ecoeficientă și 
competitivă la nivel global a bazei industriale, cât și spre o tranziție durabilă de la o industrie 
preponderent axată pe producție la o industrie a cunoașterii. Este crucială integrarea tuturor 
politicilor UE care combină toate aspectele cu impact asupra industriei. Aceasta necesită 
stabilirea unui nou nivel de cooperare în cadrul Comisiei și cooperarea cu toți actorii.

În opinia raportorului, există 15 elemente-cheie pe care noua abordare privind industria în 
Europa trebuie să le abordeze: 

1) Construirea unui lanț al inovării 

Avem nevoie de cercetare privind industria, dezvoltarea inovației și aplicarea ei – întregul lanț 
al inovării. Inovația înseamnă mai mult decât inovație tehnologică; ea înseamnă, de asemenea, 
inovație organizațională, inovația modelelor de afaceri, a designului produselor și a calității. 
Pentru a promova inovarea trebuie să creăm un cadru propice inovării, constând în norme, 
standarde, brevete și protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Noi tehnologii 
intersectoriale de bază (de exemplu, privind TIC, mobilitatea, energia, bio- și nanotehnologia) 
trebuie evidențiate și aplicate. Avem nevoie de strategii coerente care să permită convergența 
și cooperarea dintre diferitele sectoare inovatoare. Politica UE în domeniul inovării trebuie să 
se concentreze pe lacunele lanțului de valori. Principalele domenii ale viitorului, precum 
durabilitatea, schimbările demografice și urbanizarea, trebuie abordate cu noi soluții.

2) Utilizarea mai eficientă a resurselor 

Productivitatea muncii s-a dezvoltat în ultimele decenii mult mai rapid decât productivitatea 
resurselor (energie și materiale). În domeniul industrial, costul forței de muncă reprezintă 
aproximativ 20%, costul resurselor 40%. O creștere puternică a productivității resurselor 
bazată pe standarde europene, stimulente, obiective comune și obiective specifice ale 
companiilor, precum și pe sisteme de promovare a celor mai bune tehnologii existente 
consolidează durabilitatea și competitivitatea globală a industriei europene, oferind noi 
perspective de piață pentru lanțurile globale de valoare, și promovează păstrarea locurilor de 
muncă în Europa. Ar trebui să existe un calcul al „rucsacului ecologic” al companiilor, 
efectuat prin intermediul unui raport obligatoriu de durabilitate.

3) Obiective clare pentru produse durabile
Producția durabilă trebuie consolidată prin standarde coordonate și inovative din punct de 
vedere ecologic ale produselor, bazate pe analiza ciclului de viață (de exemplu, directive de 
proiectare ecologică, standarde pentru clădiri și mașini). 

4) Utilizarea licitațiilor publice 

Licitațiile publice trebuie să reprezinte instrumentele prin care se introduc produse și servicii  
noi și durabile, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Oportunitățile oferite de Directiva 
2004/18 trebuie folosite de o manieră consecventă. În plus, este necesar să se orienteze mai 
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bine cheltuielile publice spre investiții în viitor, în principal în beneficiul economiei 
cunoașterii și al inovației industriale. 

5) Îmbunătățirea producției de energie curată

Energia și politica industrială sunt strâns legate între ele. O bună aprovizionare cu energie este 
obligatorie, în timp ce energiile regenerabile reprezintă noile piețe în creștere care conduc la 
noi locuri de muncă de calitate. Politica industrială necesită o politică energetică pe termen 
lung, care să asigure o politică privind schimbările climatice, prețuri rezonabile pentru energie 
și siguranța aprovizionării, evitând în același timp relocarea emisiilor de dioxid de carbon. 

6) O strategie convingătoare privind materiile prime 

Industria europeană depinde de accesul fiabil la materii prime, care a devenit din ce în ce mai 
problematic. Pe lângă garantarea prin mijloace echitabile a aprovizionării cu resurse 
suficiente, există necesitatea de a dezvolta simultan o politică adecvată care să asigure un
procentaj ridicat de reciclare a resurselor existente (de exemplu, Directiva DEEE) și care să 
oprească exportul deșeurilor, fiind în același timp sprijinită de activitățile de cercetare-
dezvoltare necesare. Barierele din calea comerțului internațional echitabil cu resurse 
industriale-cheie trebuie continuu abordate.

7) Reorganizarea comerțului pentru o coexistență justă și o producție durabilă

Politica comercială internațională este în mod clar de importanță centrală pentru producția 
durabilă. Comerțul nu reprezintă un scop în sine, ci o parte integrantă a strategiei industriale. 
Politica comercială ar trebui să ofere în mod echitabil acces la piețele-cheie și la cele aflate în 
creștere. Sistemul multilateral bazat pe reguli al OMC, cu mecanismul său de soluționare a 
litigiilor, reprezintă mijlocul cel mai eficient și legitim de gestionare și extindere al relațiilor 
comerciale într-o manieră transparentă. Producția durabilă necesită un mediu de lucru și o 
remunerație decente, precum și standarde obligatorii de mediu. Aceste aspecte ar trebui să fie 
prevăzute în acordurile comerciale. 

8) Configurarea  unei politici industriale sectoriale obligatorii 

Diferitelor abordări sectoriale (grupuri de lucru, comitete consultative la nivel înalt, platforme 
de inovație, de exemplu, LeaderShip, Cars 21, Grupul Operativ TIC, Grupul la nivel înalt 
pentru industria chimică) trebuie să li se aloce un cadru structural clar și un conținut strategic 
bine definit, însoțite de evaluări ale impactului sectorial, precum și de planuri de acțiune care 
promovează dezvoltarea durabilă.

9) Implicarea IMM-urilor

IMM-urile ar trebui consolidate în calitate de coloană vertebrală a industriei europene prin 
îmbunătățirea transferului de tehnologii, a accesului la finanțare prin împrumuturi bancare și 
capitalul de risc, dar și finanțarea comunitară prin intermediul programelor-cadru. În plus, 
trebuie stimulată participarea unui procent mai ridicat al IMM-urilor la achizițiile publice și 
trebuie create oportunități mai bune pentru internaționalizarea acestora. 
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10) Dezvoltarea domeniilor regionale de acțiune

Politica UE ar trebui să promoveze mai bine grupurile de inovare pentru a dezvolta, într-o 
manieră coordonată, transferul de cunoștințe, activitățile de cercetare, dezvoltarea calificărilor 
și a infrastructurilor. Înființarea unor centre europene de competitivitate, a unor noi grupări 
ale diferiților actori implicați în procesul de inovare (companii, universități și centre de 
cercetare - „ecosisteme”) și a unor rețele industriale cu fluxuri operaționale de cunoaștere, 
precum și implicarea cât mai multor actori sunt cruciale pentru decizia de investiție. Banca 
Europeană de Investiții trebuie să consolideze legătura dintre politica industrială și coeziunea 
teritorială.

11) Asigurarea anticipării transformărilor industriale

Politica industrială trebuie să încerce din ce în ce mai des să anticipeze și să abordeze 
schimbarea prin dezvoltarea unor strategii pe termen lung. Avem nevoie de un nou instrument 
bazat pe larga implicare a partenerilor sociali.

12) Abordarea restructurării

Ar trebui dezvoltată o perspectivă pentru lucrătorii și companiile afectate de procesele de 
restructurare rezultate în urma schimbărilor structurale sau ca urmare a efectelor globalizării. 
Aceasta s-ar putea realiza prin crearea unui Grup de lucru pentru restructurare și prin 
acordarea unui rol mai mare fondurilor structurale ale UE în cadrul procedurilor de 
restructurare. În ceea ce privește varietatea regională, este necesară intervenția activă în 
special în noile state membre în care există procese de de-industrializare, .

13) Îmbunătățirea calificărilor

Oferta de forță de muncă relevantă și calificată nu reușește să acopere necesarul pentru 
restructurarea și reînnoirea industriei europene. Este necesară stabilirea unui dialog între 
autoritățile publice care reglementează sistemele de educație și partenerii sociali, pentru a găsi 
soluții practice de gestionare a tranziției de la școală la piața muncii și de organizare a 
proceselor de calificare viitoare într-o manieră care să fie cea mai benefică atât pentru 
angajatori, cât și pentru angajați. Inovarea și calificarea necesită schimbări suplimentare la 
nivel universitar.

14) Extinderea participării lucrătorilor la luarea deciziilor

O participare sporită a lucrătorilor asigură progresul calitativ și preîntâmpină condițiile 
precare de lucru în cadrul procesului de reînnoire. Sistemele de responsabilitate socială a 
întreprinderilor sprijină dezvoltarea socială și durabilă a companiilor.

15) Politicile pe termen lung

Pe lângă o abordare integrată a politicii industriale europene, deciziile în materie de investiții 
și ciclurile de inovație din domeniul industrial necesită o orientare legislativă pe termen lung.

O politică industrială integrată și durabilă reprezintă doar o față a monedei; cealaltă o 
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constituie angajamentul clar din partea industriei pentru investiții în UE, capacitate sporită de 
cercetare, contribuția la o nouă cultură a calificărilor, produse și metode de producție eficiente 
din punctul de vedere al utilizării resurselor, cât și pentru parteneriate strategice între firme în 
Uniunea Europeană.


