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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRIEMYSELNEJ VÝROBY V EURÓPE

Priemyselná výroba vytvára približne jednu tretinu hrubej pridanej hodnoty EÚ, jej výrobky 
tvoria takmer tri štvrtiny európskeho vývozu a poskytuje tretinu všetkých pracovných miest, 
t. j. živí 57 miliónov ľudí. Ak zohľadníme jej znásobovací účinok – skutočnosť, že každé 
pracovné miesto v priemysle vytvára približne dve ďalšie miesta v súvisiacich odvetviach –
jej dosah na zamestnanosť je ešte výraznejší. 

Priemysel v EÚ 27 (Eurostat)
% hrubej 
pridanej

hodnoty (2008)

zamestnanosť (2008)
% z celkovej zamestnanosti v 

miliónoch

počet podnikov 
v tisícoch 

(2007)
Ťažba nerastných surovín 1 0,4 0,8 21,4
Priemyselná výroba 16,8 16,8 37,0 2 323
Výroba a rozvod elektriny, 
plynu a vody

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

Stavebníctvo 6,4 8,4 17,0 3 090
SPOLU 26,5 26,4 56,5 5 470,4

NÁVRAT K PRIEMYSELNEJ VÝROBE V EURÓPE

Európsky priemysel utrpel súčasnou hlbokou hospodárskou krízou. Kríza však zároveň 
odhalila význam priemyslu pre hospodárstvo EÚ a priniesla dôkaz o tom, že sa neurobilo dosť 
pre komplexné riešenie jeho potrieb v súčasnom náročnom období. V porovnaní s oblasťami 
služieb a financií, o ktorých sa veľa hovorí, je priemysel v súčasnosti často na vedľajšej 
koľaji. Priemyselná politika EÚ bola často zameraná na ideu, že trhy by sa mali regulovať 
samé, a takáto politika sa doteraz realizovala najmä izolovanými opatreniami, pričom medzi 
členskými štátmi neexistovala žiadna koordinácia. Predstavovala v zásade reakciu na meniaci 
sa rámec a len zriedka sa v rámci nej prijímali opatrenia vychádzajúce z vopred 
vypracovaných analýz. 

PRETRVÁVAJÚCE VÝZVY

Už pred vypuknutím hospodárskej krízy prebiehala v priemysle reštrukturalizácia. V 
súčasnosti stojí pred priemyslom celý rad výziev, ktoré sú vzájomným pôsobením ešte 
zosilnené:

a) Na priemysel majú neustály a hlboký vplyv stále rýchlejšie zmeny vývoja globálneho 
hospodárstva. Deliace čiary medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a ich 
tradičnými sektormi dominancie sa dennodenne menia v súvislosti so stále 
intenzívnejšou hospodárskou súťažou. Dopyt na globálnom trhu sa rýchle vyvíja a 
vyžaduje si zmeny orientácie a špecializácie a reštrukturalizáciu. Globalizačný tlak 
narastá v dôsledku novej medzinárodnej deľby práce s krajinami s rýchle sa 
rozvíjajúcim hospodárstvom, napríklad s Čínou, Indiou, Brazíliou a Ruskom. 

b) Vývoj smerom ku globálnej znalostnej spoločnosti prináša novú formu globalizácie, v 
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ktorej majú inovácie a výskum, ako hlavné činitele rastu a konkurencieschopnosti, 
väčší význam ako pracovná sila a manuálna práca.

c) Zmena klímy je neodvratná a nespochybniteľná. Zintenzívnením globálnej 
hospodárskej súťaže sa vyvinul obrovský tlak na všetky formy zdrojov. Vzhľadom na 
potrebu zmierňovať vplyvy zmeny klímy a chrániť biodiverzitu a na stenčujúce sa 
zdroje surovín a zvyšujúci sa dopyt, v oblasti priemyslu sa musí postúpiť vpred 
smerom k bezuhlíkovej výrobe a efektívnemu využívaniu zdrojov. 

d) Demografické posuny zásadne menia profil spotrebiteľov, ako aj dodávateľov. Keďže 
sa neustále zvyšuje priemerný vek, potrebné sú nové produkty, formy dopravy a 
organizácia práce. Čaká nás situácia, keď bude nedostatok kvalifikovaných 
pracovných síl.

e) Rýchla urbanizácia prináša nové výzvy okrem iného v oblasti mobility, budov a 
logistiky. 

UPEVNENIE SPOLOČNÉHO PRÍSTUPU K PRIEMYSELNEJ POLITIKE

V stratégii EÚ 2020 sa po prvý raz akcentuje potreba čerstvého prístupu predložením tzv. 
vlajkovej iniciatívy. Je čas, aby EÚ naplno využila spoločné príležitosti v oblasti 
udržateľného rozvoja a ďalšieho obohatenia priemyselnej základne kvalitnými pracovnými 
miestami. Európsky priemysel by si mal v kľúčových oblastiach ponechať vedúce postavenie 
a nemal by len nasledovať trendy. Je čas, aby si EÚ zvolila svoju vlastnú cestu pre priemysel 
budúcnosti. EÚ musí zabezpečiť, aby sa pridaná hodnota vyrábala v rámci samotnej EÚ.

Je jasné, že úspešná priemyselná politika musí byť neoddeliteľnou súčasťou 

 novej architektúry finančného sektora, ako aj
 špecifickej makroekonomickej koordinácie hospodárskych, fiškálnych a rozpočtových 

politík zameraných na rast a zamestnanosť bez fiškálneho dumpingu (napr. 
harmonizácie dane z príjmov právnických osôb)

Vzhľadom na zlyhanie modelu samoregulácie finančných trhov sa musí vytvoriť nový 
komplexný regulačný rámec, ktorým bude možné navrátiť finančný systém späť k svojej 
podstate. t. j. k činnosti zameranej na premenu úspor na produktívne investície, najmä pre 
priemysel a MSP. 

Mali by sa využiť možnosti, ktoré ponúka článok 173 Zmluvy o EÚ. EÚ a členské štáty by 
mali spoločne vyvinúť ucelenú a jednoznačnú priemyselnú politiku, spolu s jasnou stratégiou 
a ukazovateľmi na zabezpečenie a monitorovanie úspechu. Nemali by sme dovoliť, aby sa 
rozličné tendencie v priemyselnej politike (protekcionizmus, správa, stimuly, 
konkurencieschopnosť) vymkli spod kontroly.

NOVÁ INTEGROVANÁ A UDRŽATEĽNÁ PRIEMYSELNÁ POLITIKA V EÚ
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Cieľom priemyselnej politiky EÚ by mala byť udržateľná, ekologicky efektívna a globálne 
konkurencieschopná obnova priemyselnej základne a udržateľný prechod od predovšetkým 
výrobne zameraného priemyslu, k priemyslu založenému na znalostiach. Zásadný význam má 
integrácia všetkých politík EÚ skombinovaním všetkých aspektov s dosahom na priemysel. 
Vyžaduje si to novú úroveň spolupráce v rámci Komisie a so všetkými zainteresovanými 
stranami.

Spravodajca sa domnieva, že existuje 15 kľúčových „základných kameňov“, ktorými sa tento 
nový prístup k európskemu priemyslu musí zaoberať. 

1) Vytvorenie inovačného reťazca

Potrebujeme celý inovačný reťazec, t. j. výskum, tvorbu inovácií a realizáciu, so zameraním 
na priemysel. Pojem inovácie zahŕňa viac, než len inovácie technológií. Sú to tiež inovácie 
organizácie, podnikateľských modelov, dizajnu výrobkov a kvality. Na podporu inovácií 
musíme vytvoriť rámec noriem, kritérií, patentov a ochrany práv duševného vlastníctva, v 
ktorom budú inovácie zohľadnené. Treba vyzdvihovať a usilovať sa vytvoriť nové základné 
technológie zasahujúce do viacerých sektorov (napríklad informačné a komunikačné 
technológie, mobilita, energia, biotechnológie a nanotechnológie). Potrebujeme ucelené 
stratégie, ktoré umožnia konvergenciu rôznych sektorov inovácie a ich vzájomnú spoluprácu. 
Politika EÚ v oblasti inovácií by mala byť zameraná na prázdne miesta v reťazci hodnôt. 
Nové riešenia sa musia zamerať na hlavné oblasti týkajúce sa budúcnosti, napríklad na 
udržateľnosť, demografické zmeny a urbanizáciu.

2) Zvyšovanie efektívnosti zdrojov

Produktivita práce v ostatných desaťročiach stúpala rýchlejšie ako produktivita zdrojov 
(energia a suroviny). Náklady na prácu dosahujú v priemysle približne 20 %, kým náklady na 
zdroje až 40 %. Významným zvýšením produktivity zdrojov na základe noriem EÚ, stimulov, 
spoločných cieľov a cieľov spoločností a podpory systémov pre najlepšie dostupné 
technológie sa posilní udržateľnosť a globálna konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, 
ktorému sa otvoria nové trhové príležitosti v rámci globálnych reťazcov hodnôt, a zachránia 
sa pracovné miesta v Európe. Prostredníctvom povinnej správy o trvalej udržateľnosti by sa 
mala vypočítať ekologická záťaž, ktorú spôsobujú hospodárske subjekty (tzv. „ekologický 
batoh“).

3) Jednoznačné ciele pre udržateľné výrobky

Udržateľná výroba sa musí podporovať koordinovanými ekologicky inovatívnymi normami 
pre výrobky na základe analýz životného cyklu (napríklad smernica o ekodizajne, normy pre 
budovy a automobily). 

4) Využívanie verejných súťaží

Verejné súťaže by mali byť nástrojmi, ktorými sa do používania uvádzajú nové a trvalo 
udržateľné výrobky a služby vo verejnom, ako aj súkromnom sektore. Dôsledne by sa mali 
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využívať možnosti, ktoré ponúka smernica 2004/181. Okrem toho je potrebné, aby boli 
verejné financie lepšie nasmerované do investícií v budúcnosti, z čoho bude predovšetkým 
profitovať znalostné hospodárstvo a priemyselné inovácie. 

5) Zvýšenie produkcie čistej energie

Energia a priemyselná politika sú úzko spojené.  Zásadný význam má kvalitná dodávka 
energie, keďže energia z obnoviteľných zdrojov je novým trhom poskytujúcim rast, ktorý 
vedie k tvorbe pracovných príležitostí novej kvality.  Priemyselná politika potrebuje dlhodobú 
energetickú politiku, ktorou sa zabezpečí politika v oblasti zmeny klímy, primerané ceny 
energie a bezpečnosť dodávok, pričom sa zamedzí úniku uhlíka.  

6) Presvedčivá stratégia v oblasti nerastných surovín

Európsky priemysel je závislý od spoľahlivých dodávok surovín, čo sa stáva čoraz väčším 
problémom. Okrem zabezpečovania dostatočných dodávok surovín je zároveň potrebné 
vytvoriť skutočnú politiku vysoko percentnej recyklácie existujúcich zdrojov (napríklad 
smernica o OEEZ) a na zastavenie vývozu odpadu, ktorá musí byť podporená príslušným 
výskumom a vývojom. Zároveň je potrebné zamerať sa na riešenie prekážok spravodlivého 
medzinárodného obchodu s kľúčovými priemyselnými zdrojmi.

7) Reštrukturalizácia obchodu v záujme spravodlivého spolunažívania a udržateľnej výroby

Pre trvalo udržateľnú výrobu má jednoznačne najväčší význam medzinárodná obchodná 
politika. Obchod nie je cieľom sám o sebe, ale súčasťou priemyselnej stratégie. Obchodná 
politika by mala na spravodlivom základe poskytovať prístup ku kľúčovým a rastúcim trhom. 
Najúčinnejším a najlegitímnejším prostriedkom riadenia a rozširovania obchodných vzťahov 
transparentným spôsobom je mnohostranný systém v rámci WTO, založený na pravidlách a 
umožňujúci riešenie sporov. Udržateľná výroba si vyžaduje vhodné pracovné prostredie a 
odmeňovanie, ako aj záväzné normy v oblasti životného prostredia. Toto by malo byť 
predmetom obchodných zmlúv.

8) Stručná charakteristika záväznej sektorovej priemyselnej politiky

Jednotlivým sektorovým prístupom (osobitné skupiny, poradné výbory na najvyššej úrovni, 
platformy inovácií: napríklad tzv. LeaderShip, osobitná skupina pre IKT, skupina na vysokej 
úrovni pre chemický priemysel) by sa mal poskytnúť jednoznačný rámec a strategický obsah 
a na podporu trvalo udržateľného rozvoja by sa mali vypracúvať hodnotenia dosahu na 
konkrétny sektor a akčné plány.

9) Zapojenie MSP

MSP sú chrbtovou kosťou európskeho priemyslu a preto by sa mali podporiť lepším 
prenosom technológií, zabezpečením prístupu k financovaniu na základe bankových úverov či 
rizikovým kapitálom, ako aj financovaním zo strany Spoločenstva prostredníctvom 
rámcových programov. Podporovať by sa navyše malo vyššie zastúpenie MSP vo verejnom 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114-240.
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obstarávaní a mali by sa vytvoriť lepšie príležitosti pre ich internacionalizáciu. 

10) Vytváranie regionálnych oblastí činnosti

Politika EÚ by mala byť viac zameraná na podporu inovačných zoskupení s cieľom rozvoja 
prenosu znalostí, výskumných činností, kvalifikácií a infraštruktúry koordinovaným 
spôsobom.  Pre rozhodovanie o investíciách má zásadný význam vytvorenie európskych 
združení pre konkurencieschopnosť a preskupenie rozličných aktérov v oblasti inovácií 
(spoločnosti, univerzity a výskumné centrá – tzv. ekosystémy) a priemyselných sietí, ktoré sa 
vyznačujú operačným tokom znalostí a zapojením mnohých aktérov. Európska investičná 
banka musí posilniť prepojenie medzi priemyselnou politikou a územnou súdržnosťou.

11) Zabezpečiť predvídanie priemyselných zmien

V rámci priemyselnej politiky by sa malo vyvíjať stále väčšie úsilie o predvídanie a riešenie 
zmeny prostredníctvom tvorby dlhodobých stratégií. Potrebujeme nový nástroj, do ktorého 
budú vo veľkej miere zapojení sociálni partneri.

12) Reštrukturalizácia a jej riešenia

Pracovníkom a spoločnostiam podstupujúcim reštrukturalizáciu z dôvodu štrukturálnych 
zmien alebo globalizačných vplyvov by sa mala poskytnúť vízia do budúcnosti.  Mohlo by sa 
to uskutočniť vytvorením osobitnej skupiny pre reštrukturalizáciu a poskytnutím výraznejšej 
úlohy štrukturálnym fondom EÚ v rámci procesov reštrukturalizácie. Pokiaľ ide o regionálne 
variácie, treba vyvinúť činnosť predovšetkým v nových členských štátoch v oblasti procesov 
odstraňovania priemyslu.

13) Zvyšovanie kvalifikácií

Prísun adekvátne kvalifikovaných pracovných síl zaostáva za potrebami reštrukturalizácie a 
obnovy európskeho priemyslu. Treba začať dialóg medzi verejnými orgánmi s regulačnými 
právomocami v oblasti vzdelávania a sociálnymi partnermi, ktorého výsledkom by mali byť 
praktické riešenia na zvládnutie prechodu absolventov zo školy na pracovný trh a organizáciu 
procesu ďalšieho vzdelávania spôsobom, ktorý je prínosný pre zamestnávateľov, ako aj 
zamestnaných. Inovácie a kvalifikácie si vyžadujú ďalší rozvoj na univerzitnej úrovni.

14) Intenzívnejšie zapojenie pracovníkov do rozhodovania

Väčšia účasť pracovníkov na rozhodovaní je zárukou kvalitatívneho rozvoja a poistkou proti 
vzniku zlých pracovných podmienok v procese obnovy. Systémy spoločenskej zodpovednosti 
podnikov podporujú sociálny a udržateľný rozvoj spoločností.

15) Dlhodobé politiky

Okrem integrovaného prístupu k európskej priemyselnej politike si investičné rozhodnutia a 
inovačné cykly v priemysle vyžadujú dlhodobú orientáciu na legislatívu.

Jednou stranou mince je integrovaná a udržateľná priemyselná politika. Tou druhou je 
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jednoznačný záväzok priemyslu vo vzťahu k investíciám EÚ, posilneným výskumným 
kapacitám, príspevku k novej kultúre kvalifikácií, výrobkom a výrobným metódam 
efektívnym z hľadiska zdrojov a tiež ku strategickým partnerstvám medzi firmami v EÚ.


