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POROČILO O INDUSTRIJI V EVROPI

Industrija EU predstavlja približno tretjino bruto dodane vrednosti v EU. Skoraj ¾ evropskega 
izvoza predstavljajo industrijski izdelki, poleg tega pa panoga nudi tretjino delovnih mest, s 
čimer je preskrbljenih 57 milijonov ljudi. Če upoštevamo širitev učinka industrijske panoge, 
zaradi katerega vsako delovno mesto v industriji ustvari približno dve dodatni delovni mesti v 
povezanih panogah, je vloga industrija pri zaposlitvenih možnostih še večja. 

Industrija v EU27 (Eurostat)
% bruto 
dodana 

vrednost (2008)

Zaposlovanje (2008)
% vsega          v milijonih

# vseh podjetij v 
'000 letih 

(2007)
Rudarstvo in kamnosešto 1 0.4 0.8 21.4
Proizvodnja: 16.8 16.8 37.0 2 323
Elektrika, plin in oskrba z vodo 2.3 0.8 1.7 36.0

Gradbeništvo 6.4 8.4 17.0 3 090
SKUPAJ 26.5 26.4 56.5 5 470.4

PONOVNO ODKRITJE POMENA INDRUSTRIJE V EVROPI

Nedavna globoka gospodarska kriza je prizadela evropsko industrijo, izpostavila pa je tudi 
pomen industrijskih panog za gospodarstvo EU in pokazala, da ni bilo dovolj storjenega za 
celostno obravnavo njegovih potreb v sedanjih težkih razmerah. Industrija je sedaj pogosto 
postavljena na drugo mesto v primerjavi z drugimi storitvami, o katerih je veliko govora, in v 
primerjavi s finančnim sektorjem. Industrijska politika EU je ostala pogosto osredotočena na 
idejo, da se morajo trgi sami uravnavati, to pa se je izvajalo predvsem s pomočjo posameznih 
ukrepov, skoraj brez vsakršnega usklajevanja med državami članicami. V večini primerov je 
šlo za odziv na spremenjene okoliščine in redko za ukrepanje na podlagi predhodne analize. 

SEDANJI IZZIVI

Industrija je bila podvržena prestrukturiranju še pred začetkom gospodarske krize. Trenutno 
se panoga sooča z medsebojno okrepljenimi izzivi:

a) Industrija je pod stalnim in močnim vplivom pospešenih sprememb v razvoju svetovne 
ekonomije. Razmejitev med razvitimi državami in državami v razvoju ter njihovimi 
tradicionalnimi prevladujočimi sektorji se dnevno spreminja zaradi vedno večje 
konkurence. Povpraševanje na svetovnem trgu se hitro razvija, zaradi česar se morajo 
podjetja preusmerjati, prestrukturirati in drugače specializirati.  Nova mednarodna 
delitev dela s hitro rastočimi gospodarstvi, kot so na primer na Kitajskem, v Indiji, 
Braziliji in Rusiji, povečuje pritisk globalizacije. 

b) Poraja se nova oblika globalizacije z razvojem, ki gre v smeri globalne družbe znanja, 
v kateri imajo inovacije in raziskave večjo težo pri gospodarski rasti in konkurenčnosti 
kakor človeška delovna sila in fizično delo.
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c) Podnebne razmere so nepopravljive in o njih se ni mogoče pogajati. Izbruh 
tekmovanja v svetovnem gospodarstvu je sprožil velik pritisk na vse vrste virov. 
Zaradi potrebe po blažitvi podnebnih sprememb in zaščiti biotske raznovrstnosti, pri 
čemer se zmanjšujejo količine surovin in povečuje povpraševanje, se mora industrija 
preusmeriti v proizvodnjo brez ogljika, ki bo temeljila na učinkoviti porabi virov. 

d) Demografski premiki močno spreminjajo profil tako potrošnikov kakor ponudnikov.  
Neprestano višanje povprečne starosti zahteva nove izdelke, nove oblike prevoza in 
novo organizacijo delovne sile. Primanjkovalo bo kvalificirane delovne sile.

e) Hitra urbanizacije med drugim pomeni nove izzive za mobilnost, gradnjo in logistiko. 

KREPITEV SKUPNEGA PRISTOPA K INDUSTRIJSKI POLITIKI 

S strategijo Evropa 2020 je prvič priznana potreba po svežem pristopu, in sicer z vodilno 
pobudo. Čas je, da EU v celoti izkoristi enake možnosti za trajnostno prenovo in nadaljnji 
razvoj industrijske osnove s kakovostnimi delovnimi mesti. Evropski industrijski sektor ne 
sme slediti drugim, temveč mora obdržati vodilno vlogo na ključnih področjih,  Čas je, da EU 
izbere svojo pot za razvoj industrije v prihodnosti.  Zagotoviti mora, da bo dodana vrednost 
nastajala znotraj EU. 

Jasno je, da mora biti uspešna industrijska politika vključena v: 

 novo strukturo finančnega sektorja in
 posebno makroekonomsko usklajevanje ekonomskih, davčnih in proračunskih politik 

za rast in zaposljivost brez davčnega dampinga (npr. uskladitev davka za podjetja)

Neuspeh paradigme samoregulacije finančnih trgov mora privesti do izčrpnega novega 
zakonodajnega okvira, s katerim se bo finančni sistem lahko vrnil k svojemu bistvu: 
spreminjanje prihrankov v donosne naložbe, še posebno v industrijski panogi in v malih ter 
srednjih podjetjih.  

Priložnosti, ki jih ponuja člen 173 Pogodbe EU, je treba izkoristiti. EU in države članice bi 
morale sodelovati pri razvoju celovite in nedvoumne industrijske politike z jasno strategijo in 
kazalci za zagotavljanje ter spremljanje uspeha. Različne težnje v industrijskih politikah 
(protekcionizem, upravljanje, spodbude, konkurenčnost) ne bi smele biti brez nadzora. 

NOVA INTEGRIRANA IN TRAJNOSTNA INDUSTRIJSKA POLITIKA V EU

Industrijska politika EU bi morala biti usmerjena k trajnostni, ekološko učinkoviti in globalno 
konkurenčni prenovi osnove industrijske panoge in k trajnostnemu prehodu od pretežno 
produktivne industrije k industriji znanja. Integracija vseh politik EU s povezovanjem vseh 
vidikov, ki vplivajo na industrijo je ključnega pomena.  To zahteva novo raven sodelovanja 
znotraj Komisije ter med njo in vsemi akterji.
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Po mnenju poročevalca mora nov pristop k industrijski panogi v Evropi obravnavati 15 
ključnih temeljev: 

1) Gradnja inovacijske verige

Potrebujemo z industrijo povezane raziskave, inovacije, razvoj in aplikacije – celotno 
inovacijsko verigo. Inovativnost se ne nanaša samo na tehnološko inovativnost: pomeni tudi 
organizacijsko inovativnost, inovativnost na področju poslovnih modelov, oblikovanja 
proizvodov in kakovosti. Inovativnost moramo spodbujati z oblikovanjem inovacijam 
prijaznega okvira pravic o normah in standardih, patentih ter pravicah o varstvu intelektualne 
lastnine.   Poudarjati in prizadevati si je treba za nove medsektorske tehnologije (kot na 
primer IKT, mobilnost, energija, bio- in nanotehnologija). Potrebujemo enotne strategije, ki 
bodo zbliževale in omogočale sodelovanje med različnimi inovativnimi sektorji.  Inovacijska 
politika EU bi morala biti usmerjena na odpravljanje pomanjkljivosti vrednostne verige. Za 
glavna področja prihodnosti, kot so trajnost, demografske spremembe in urbanizacija, je treba 
poiskati nove rešitve.

2) Povečanje učinkovitosti virov

Produktivnost dela se je v zadnjih desetletjih razvila hitreje kot produktivnost virov (energija 
in surovine). V industrijski panogi znašajo stroški dela približno 20 %, stroški surovin pa 40 
%. Močno povečanje produktivnosti virov, ki temelji na standardih EU, pobudah, skupnih 
ciljih družb in spodbujanju sistemov za najboljše razpoložljive tehnologije, krepi trajnost in 
mednarodno konkurenco evropske industrije, in sicer z novimi tržnimi perspektivami v 
svetovnih vrednostnih verigah, ter ohranja delovna mesta v Evropi.  Treba je pripraviti
obvezno trajnostno poročilo za izračun količine naravnih surovin, ki jih podjetja izkoriščajo 
za proizvodnjo.

3) Jasni cilji za trajnostne proizvode

Trajnostno proizvodnjo je treba okrepiti z usklajenimi ekološko inovativnimi standardi za 
izdelke na podlagi analize življenjskega cikla (npr. direktiva o okoljsko primerni zasnovi, 
standardi za zgradbe in avtomobile).  

4) Uporaba javnih razpisov

Javni razpisi morajo služiti kot sredstvo za uveljavljanje novih in trajnostnih proizvodov ter 
storitev tako v javnem kakor zasebnem sektorju. Priložnosti, ki jih ponuja Direktiva 2004/181, 
je treba dosledno izkoristiti. Poleg tega bi morali biti javni izdatki za naložbe v prihodnosti 
bolje usmerjeni, predvsem v dobro gospodarstva znanja in industrijske inovativnosti.  

5) Povečanje proizvodnje čiste energije

Energetska in industrijska politika sta tesno povezani.  Dobra oskrba z energijo je obvezna, 
poleg tega pa predstavljajo obnovljivi viri energije nove razvijajoče se trge, ki vodijo k novim 
kakovostnim delovnim mestom. Industrijska politika potrebuje dolgoročno energetsko 
politiko, da bi zagotovili politiko podnebnih sprememb, sprejemljive cene energije in 
zanesljivost oskrbe, hkrati pa mora preprečiti možnost selitev virov CO2.  
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6) Prepričljiva strategija za surovine

Evropska industrija je odvisna od zanesljivega dostopa do surovin, kar pa postaja vedno večja 
težava. Poleg  pravičnega zagotavljanja zadostnih zalog virov je treba v okviru potrebnih 
raziskav in razvoja sočasno razvijati primerne politike za visok odstotek recikliranja 
obstoječih virov (npr. direktiva o odpadni električni in elektronski opremi) in preprečevanje 
izvoza odpadkov. Ovire na poti k pravični mednarodni trgovini s ključnimi industrijskimi viri 
je treba redno obravnavati.

7) Preoblikovanje trgovine za pravičen soobstoj in trajnostno proizvodnjo 

Mednarodna trgovinska politika je nedvomno temelj trajnostne proizvodnje. Trgovina ni cilj 
sama po sebi, temveč je del industrijske strategije. Trgovinska politika mora poskrbeti za 
pošten dostop do ključnih in rastočih trgov. Na pravilih temelječ večstranski sistem Svetovne 
trgovinske organizacije, z njeno pristojnostjo za reševanje sporov, je najbolj učinkovito in 
legitimno orodje za upravljanje in širjenje trgovinskih odnosov na pregleden način. Trajnostna 
proizvodnja zahteva spodobno delovno okolje in osebne dohodke ter obvezne okoljske 
standarde. To bi moralo biti določeno v trgovinskih sporazumih.  

8) Določitev obvezne industrijske panožne politike 

Različni panožni pristopi (delovne skupine, visoki svetovalni odbori, inovacijske platforme, 
kot npr. LeaderShip, Cars 21, delovna skupina IKT, skupina visokih strokovnjakov za 
kemijsko industrijo) bi morali dobiti jasnejši okvir in strateško vsebino z oceno panožnega 
učinka ter akcijskimi načrti za spodbujanje trajnostnega razvoja.

9) Vključevanje malih in srednjih podjetij

Mala in srednja podjetja bi bilo treba okrepiti kot osnovo za evropsko industrijo, in sicer z 
izboljšanjem prenosa tehnologije, dostopom do finančnih sredstev v obliki bančnih posojil, 
tveganega kapitala, pa tudi do finančnih sredstev Skupnosti, pridobljenih preko posebnih 
programov. Poleg tega bi bito treba več malih in srednjih podjetji spodbujati k sodelovanju pri 
javnih naročilih, ustvarjati pa bi bilo treba tudi boljše priložnosti za njihovo 
internacionalizacijo. 

10) Razvijanje regionalnih območij za ukrepanje

Politike EU bi morale bolje spodbujati inovativne grozde, da bi lahko na usklajen način razvili 
prenos znanja, raziskovalne dejavnosti, razvoj kvalifikacij in infrastrukturo.  Vzpostavitev 
evropskih konkurenčnih skupin in oblikovanje novih skupin, ki jih sestavljajo različni akterji 
inovativnosti (podjetja, univerze, raziskovalna središča – „ekosistem“) ter industrijske mreže 
z delujočim pretokom znanja, in udeležba številnih zadevnih strani so ključnega pomena za 
naložbene odločitve. Evropska investicijska banka mora okrepiti povezavo med industrijsko 
politiko in teritorialno kohezijo.

11) Predvidevanje sprememb v industriji
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Industrijska politika mora z razvojem dolgoročnih strategij izboljšati sposobnost 
napovedovanja in obravnave sprememb.   Zaradi obsežnega sodelovanja javnih partnerjev, pa 
potrebujemo nove instrumente. 

12) Obravnavanje prestrukturiranja

Ustvariti je treba možnosti za delavce in podjetja, ki jih je prizadelo prestrukturiranja kot 
posledica sprememb ali učinkov globalizacije. To bi lahko dosegli z oblikovanjem delovne 
skupine za prestrukturiranje, s katero bi okrepili vlogo strukturnih skladov EU v procesu 
prestrukturiranja. V zvezi z različnimi ukrepi glede na območja je nadzor potreben predvsem 
v novih državah članicah, kjer poteka deindustrializacija.

13) Povečanje usposobljenosti

Število primerno usposobljenih delavcev zaostaja za potrebami prestrukturirane in 
prenovljene evropske industrijske panoge. Med javnimi organi, ki urejajo izobraževalni 
sistem, in socialnimi parterji mora priti do dialoga, s katerim bodo našli praktične rešitve za 
upravljanje prehoda iz šole na trg dela in organizirali nadaljnje postopke za usposabljanje na 
način, ki bo najbolje ustrezal tako delodajalcem kakor delavcem. Inovativnost in 
usposabljanje zahtevata nadaljnji razvoj na univerzitetni ravni.

14) Povečanje sodelovanja delavcev pri odločanju 

Večja vključenost delavcev zagotavlja kakovosten razvoj in preprečuje slabe delovne razmere 
v postopku prenove. Sistem družbene odgovornosti podjetij podpira družbeni in trajnostni 
razvoj podjetij.

15) Dolgoročne politike

Poleg vključujočega pristopa k evropski industrijski politiki potrebujejo naložbene odločitve 
in inovacijski cikli v industrijski panogi dolgoročno zakonodajno usmeritev.

Vključujoča in trajnostna industrijska politika predstavlja samo eno stran; druga stran je jasna 
zavezanost industrijske panoge k naložbam EU, okrepitvi raziskovalnih zmožnosti, 
prispevanju k ustvarjanju nove kulture usposabljanja, proizvodom z učinkovitejšo porabo 
virov in proizvodnih metod ter zavezanost k strateškim partnerstvom med podjetji v EU.


