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EN ÖGONBLICKSBILD AV INDUSTRIN I EUROPA

Industrin inom EU står för uppskattningsvis en tredjedel av bruttoförädlingsvärdet i unionen –
nästan tre fjärdedelar av EU:s export utgörs av industriprodukter – och för en tredjedel av 
sysselsättningen, vilket innebär att den försörjer omkring 57 miljoner människor. Med 
multipliceringseffekten inräknad, då man uppskattar att varje industriarbete skapar ytterligare 
två arbetstillfällen inom näraliggande tjänster, är industrins inverkan på sysselsättningen ännu 
mer betydande. 

Industrin i EU27 (Eurostat)
Procent av 

bruttoförädlings
värdet (2008)

Sysselsättning
(2008)

i procent      i miljoner

Antal företag 
räknat i tusental 

(2007)

Utvinning av mineral 1 0,4 0,8 21,4
Tillverkning 16,8 16,8 37,0 2 323
El-, gas- och vattenförsörjning 2,3 0,8 1,7 36,0
Byggande 6,4 8,4 17,0 3 090
TOTALT 26,5 26,4 56,5 5 470,4

ÅTERUPPTÄCKTEN AV INDUSTRIN I EUROPA

Den pågående djupa ekonomiska krisen har slagit hårt mot Europas industrier. Men krisen har 
också synliggjort industrins betydelse för EU:s ekonomi och visat att man inte har gjort 
tillräckligt för att tillgodose alla dess behov med tanke på de nuvarande utmaningarna. För 
närvarande får industrin ofta stå tillbaka för de så omtalade tjänste- och finanssektorerna. 
EU:s industripolitik har oftast utgått från tanken att marknaden ska reglera sig själv och 
hittills har den bedrivits huvudsakligen genom enstaka åtgärder i stort sett utan samordning 
mellan medlemsstaterna. För det mesta har den tillkommit som en reaktion på förändringar i 
omvärlden och mycket sällan som en handling baserad på förhandsanalys. 

DE NUVARANDE UTMANINGARNA

Industrin var redan inne i en omstruktureringsprocess när den ekonomiska krisen slog till. 
Idag står den inför en rad utmaningar som ömsesidigt förstärker varandra.

a) Industrin har på ett kontinuerligt och genomgripande sätt påverkats av de allt snabbare 
förändringarna i den globala ekonomins utveckling. Gränsen mellan utvecklade länder 
och utvecklingsländer och de sektorer dessa länder av tradition har dominerat flyttas 
hela tiden till följd av hårdnande konkurrens. På den globala marknaden förändras 
kraven snabbt och tvingar företagen att omorientera och omstrukturera sig samt att 
hitta nya specialiteter. Den nya internationella arbetsfördelningen med snabbväxande 
ekonomier som Kina, Indien, Brasilien och Ryssland gör att globaliseringstrycket 
ökar. 
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b) En ny form av globalisering äger rum med en utveckling mot ett globalt 
kunskapssamhälle där innovation och forskning uppväger arbetsstyrka och manuellt 
arbete som drivkrafter för tillväxt och konkurrenskraft.

c) Klimatförändringarna är irreversibla och icke förhandlingsbara. Den hastigt stegrade 
kapplöpningen i den globala ekonomin har satt en enorm press på alla slags resurser. 
Givet att klimatförändringarna måste bromsas och den biologiska mångfalden
skyddas, när naturresurserna åderlåts och efterfrågan växer, måste industrin utvecklas 
mot en kolfri och resurseffektiv produktion. 

d) Demografiska förändringar gör att profilen förändras för såväl konsumenter som 
producenter. Befolkningens ständigt stigande medelålder medför krav på nya 
produkter och transportformer och ny organisation av arbetskraften. Det kommer att 
uppstå brist på kvalificerad arbetskraft.

e) Den snabba urbaniseringen medför nya utmaningar när det gäller rörlighet, byggnader 
och logistik, bland annat. 

STÄRKANDET AV DEN GEMENSAMMA HÅLLNINGEN TILL INDUSTRIPOLITIKEN

I EU 2020-strategin erkänns för första gången behovet av en ny hållning och där lanseras ett 
initiativ. Det är dags för EU att till fullo utnyttja medlemsstaternas gemensamma möjligheter 
till hållbar förnyelse och ytterligare utveckling av den industriella basen med kvalitetsarbeten. 
EU:s industrier måste behålla ledarskapet på nyckelområdena och får inte hamna på 
efterkälken. Det är dags för EU att välja sin egen väg för framtidens industri. EU måste se till 
att förädlingsvärdet skapas inom unionen.

Det är uppenbart att en framgångsrik industripolitik måste ha sin grund i: 

 en ny struktur i finansieringssektorn och 
 en tydlig makroekonomisk samordning av den ekonomiska politiken, skattepolitiken 

och budgetpolitiken som verkar för tillväxt och sysselsättning utan skattedumpning 
(t.ex. harmonisering av företagsbeskattning).

Att man har gett upp tanken på att finansmarknaderna ska vara självreglerande måste leda till 
ett nytt övergripande regelverk med förmågan att få finansieringssystemet att fungera enligt 
den ursprungliga modellen där besparingar omvandlas till produktiva investeringar, i 
synnerhet i industrin och i små och medelstora företag. 

Det är viktigt att ta vara på de möjligheter som artikel 173 i EU-fördraget ger. En 
sammanhängande och entydig industripolitik, en tydlig strategi samt indikatorer för att man 
ska kunna säkerställa och övervaka framsteg bör utarbetas av EU och medlemsstaterna 
tillsammans.  De olika industripolitiska tendenserna (protektionism, styrning, incitament, 
konkurrens) får inte tillåtas bli alltför starka.
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EN NY ÖVERGRIPANDE OCH HÅLLBAR INDUSTRIPOLITIK I EU

EU:s industripolitik måste vara orienterad såväl mot en hållbar, miljöeffektiv och globalt 
konkurrenskraftig förnyelse av den industriella basen som mot en hållbar övergång från en 
huvudsakligen produktionsinriktad till en huvudsakligen kunskapsbaserad industri. Det är helt 
nödvändigt att integrera EU-politiken så att samtliga aspekter med inverkan på industrin 
kombineras.  Detta kräver en ny samarbetsnivå inom kommissionen och samarbete mellan 
alla aktörer.

Föredraganden har identifierat 15 ”hörnstenar” som måste upp på agendan i EU:s nya 
industripolitik: 

1) Byggandet av en ny innovationskedja

Vi behöver industrirelaterad forskning, innovationsutveckling och tillämpning inom hela 
innovationskedjan. Innovation innebär mer än bara teknisk innovation, det innebär också 
organisatorisk innovation, innovation av företagsmodeller, produktdesign och kvalitet. För att 
främja innovation måste vi skapa en innovationsvänlig ram med regler, 
standardiseringsnormer, patent och skydd av immateriella rättigheter. Ny sektoröverskridande 
grundläggande teknik (t.ex. IKT, rörlighet, energi, bio- och nanoteknik) bör framhållas och 
eftersträvas. Vi behöver sammanhängande strategier som möjliggör samgående och samarbete 
mellan olika innovativa sektorer. EU:s innovationspolitik bör inriktas på hålen i värdekedjan. 
Framtidens huvudfrågor, som hållbarhet, demografiska förändringar och urbanisering, måste 
bemötas med nya lösningar.

2) Ökad resurseffektivitet

Under de senaste decennierna  har arbetskraftsproduktiviteten ökat i mycket snabbare takt än 
resursproduktiviteten (energi och material). Inom industrin står arbetskraften för 
uppskattningsvis 20 procent, och resurserna för 40 procent. En kraftig ökning av 
resursproduktiviteten baserad på EU-regler, incitament, gemensamma mål och företagsmål 
samt system för främjande av bästa tillgängliga teknik stärker hållbarheten och den globala 
konkurrenskraften för EU:s industrier med nya marknadsperspektiv i den globala 
värdekedjan, och skyddar jobben inom EU. Man borde räkna ut företagens ”miljöryggsäck” 
med utgångspunkt i en obligatorisk hållbarhetsrapport.

3) Tydliga mål för hållbara produkter

Hållbar produktion måste främjas genom samordnade miljöinnovativa produktkrav, baserade 
på livscykelanalyser (t.ex. miljödesigndirektiv och krav för byggnader och bilar). 

4) Användning av offentlig upphandling

Offentlig upphandling borde vara det instrument med vilket nya och hållbara produkter och 
tjänster introduceras i både den privata och den offentliga sektorn. De möjligheter som 
direktiv 2004/181 erbjuder borde därför utnyttjas. För övrigt finns det ett behov av att mer 

                                               
1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114-240.
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effektivt inrikta de offentliga utgifterna på framtida investeringar, i första hand för att det ska 
gynna kunskapsekonomin och industriella innovationer. 

5) Främjande av ren energiproduktion

Energipolitiken och industripolitiken är nära sammankopplade. Det är nödvändigt att ha god 
tillgång på energi samtidigt som förnyelsebara energikällor utgör de nya tillväxtmarknader 
som leder till nya kvalitetsjobb. För industripolitikens skull krävs en långsiktig energipolitik 
med medföljande klimatpolitik, med vilken man säkerställer överkomliga energipriser och 
säkrar energitillgången samtidigt som man undviker kolläckage.

6) En övertygande råvarustrategi

Industrin inom EU är beroende av en säker tillgång till råvaror, vilket har blivit allt mer 
problematiskt. Förutom att man inom rimliga ramar måste säkerställa en tillräcklig tillgång till 
råvaror är det samtidigt nödvändigt att utveckla en lämplig politik för höggradig återvinning 
av befintliga resurser (dvs. direktivet om avfall) och stopp för avfallsexport, vilket nödvändig 
forskning och utveckling kan bekräfta. Man måste ständigt motverka hindren för en rättvis 
internationell handel inom nyckelområden när det gäller industriresurser.

7) Omformning av handeln för en rättvis samexistens och hållbar produktion

Den internationella handelspolitiken har avgörande betydelse för en hållbar produktion.
Handel är inte ett självändamål utan en del av en strategi för industrin. Handelspolitiken bör 
ge rättvis tillgång till nyckelmarknader och tillväxtmarknader. Det multilaterala regelsystemet 
inom WTO med sitt tvistlösningsförfarande är det mest effektiva och lagligt berättigade 
systemet för en öppen hantering och utvidgning av handelsrelationer. Hållbar produktion 
kräver anständig arbetsmiljö och anständiga löner samt tvingande miljökrav. Detta måste 
fastställas i handelsavtalen. 

8) Ett utkast till en obligatorisk sektorsinriktad industripolitik

Olika sektorsinriktade strategier (arbetsgrupper, rådgivande organ på hög nivå, 
innovationsplattformar, dvs. LeaderSHIP, Cars 21, ICT Task Force, High Level Group 
Chemical industry), bör ges en tydlig ram och ett strategiskt innehåll med sektorsinriktade 
konsekvensbedömningar och handlingsplaner som främjar en hållbar utveckling.

9) Små och medelstora företag ska engageras

De små och medelstora företagen utgör ryggraden i den europeiska industrin och bör stärkas
genom förbättrad tekniköverföring, tillgång till finansiering i form av banklån, riskkapital och 
bidrag genom EU:s ramprogram. Dessutom bör de små och medelstora företagen stimuleras 
att i större utsträckning delta i offentliga upphandlingar och deras möjligheter att expandera 
internationellt bör förbättras. 
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10) Utveckling av regionala verksamhetsområden

EU:s politik bör på ett bättre sätt främja innovationskluster för att man på ett samordnat sätt 
ska kunna utveckla kunskapsöverföring, forskningsverksamhet, kompetensutveckling och 
infrastrukturer. Etableringen av europeiska konkurrenskluster och en ny gruppering av olika 
innovationsaktörer (företag, universitet och forskningscenter – ”ekosystem”) och 
industrinätverk med fungerande kunskapsflöden som engagerar många aktörer är avgörande 
för beslut om investeringar. Europeiska investeringsbanken måste stärka bandet mellan 
industripolitiken och den territoriella sammanhållningen.

11) Större möjligheter att förutse förändringar i industrin

Industripolitiken bör i allt större utsträckning försöka föregripa och åtgärda förändringar 
genom att utveckla långsiktiga strategier. För detta behövs ett nytt instrument med ett brett 
deltagande av arbetsmarknadens parter.

12) Strategier för omstrukturering

En prognos bör utarbetas för anställda och företag som påverkas av omstruktureringar som 
sker till följd av strukturförändringar eller globaliseringseffekter. Detta skulle kunna ske 
genom att man inrättar en arbetsgrupp för omstrukturering och låter EU:s strukturfond spela 
en mer betydelsefull roll vid omstruktureringsåtgärder. När det gäller skillnaderna mellan 
olika regioner är insatser nödvändiga i synnerhet i de nya medlemsstater som håller på att 
avindustrialiseras.

13) Kompetensutveckling

Utöver behoven av att omstrukturera och förnya industrin inom EU finns det också ett behov 
av arbetskraft med relevant kompetens. En dialog måste upprättas mellan de offentliga 
myndigheter som reglerar utbildningssystemen och arbetsmarknadens parter för att de 
tillsammans ska finna praktiska lösningar för övergången mellan skolan och arbetsmarknaden 
och organisationen av nya system för kompetensutveckling som både arbetsgivare och 
anställda kan dra maximal nytta av. För innovation och kompetens behövs ytterligare 
utveckling på universitetsnivå.

14) Utvidgning av de anställdas deltagande i beslutsprocessen

Genom att utvidga de anställdas deltagande säkerställer man en kvalitativ utveckling och 
motverkar dåliga arbetsförhållanden under förnyelseprocessen. Sociala trygghetssystem hos 
företagen utgör ett stöd för deras sociala och hållbara utveckling.

15) Långsiktiga handlingsprogram

EU:s industripolitik måste bygga på en helhetssyn, men investeringsbeslut och 
innovationscykler kräver också ett långsiktigt lagstiftningsarbete.
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En övergripande och hållbar industripolitik är ena sidan av myntet. På den andra sidan finns 
ett tydligt åtagande från industrin att investera inom EU, att satsa mer på forskning, att bidra 
till en ny kompetensutvecklingskultur och till resurssnåla produkter och tillverkningsmetoder 
samt att ingå strategiska allianser med starka partner inom EU.


