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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ευρώπη οφείλει να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική. Μία ανταγωνιστική ευρωπαϊκή
οικονοµία θα µας δώσει τα µέσα για να υποστηρίξουµε το κοινωνικό µας πρότυπο και να
εξασφαλίσουµε υψηλό βαθµό προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως µέσω των επενδύσεων σε
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, γεγονός που θα µας επιτρέψει να απολαύουµε ένα
υψηλό βιοτικό επίπεδο.
Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003 υπογράµµισε το µήνυµα αυτό και έθεσε ρητά την
ανταγωνιστικότητα στο κέντρο των πολιτικών στόχων. Έθεσε ως στόχο για το Συµβούλιο
Ανταγωνιστικότητας1 την ενίσχυση της οικονοµικής διάστασης της στρατηγικής της
Λισσαβώνας καλώντας το να «αναλάβει ενεργά τον οριζόντιο ρόλο του να ενισχύει την
ανταγωνιστικότητα και τη µεγέθυνση στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την
ανταγωνιστικότητα, την οποία θα αναπτύξει η Επιτροπή, επανεξετάζοντας σε τακτική βάση
τα οριζόντια και τοµεακά ζητήµατα».
Ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι διπλός:
· Πρώτον, να ευαισθητοποιήσει το Συµβούλιο για ένα φάσµα θεµάτων που πρέπει
να εξεταστούν και να λάβουν εξέχουσα θέση στην πολιτική του ατζέντα και να
προτείνει µια µέθοδο εργασίας που θα επιτρέψει το συστηµατικό εντοπισµό και
την απόκριση σε θέµατα ανταγωνιστικότητας. Τα θέµατα αυτά συνιστούν σαφώς
στοιχεία µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα.
· ∆εύτερον, να ανταποκριθεί στο αίτηµα που διετύπωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
τον Οκτώβριο του 2003 και να ασχοληθεί, προκαταρκτικά, µε πρόσφατα θέµατα
που αφορούν τη διαδικασία αποβιοµηχάνισης, κίνδυνο που θεωρείται ότι
αντιµετωπίζει η Ευρώπη. Η Επιτροπή, τους επόµενους µήνες, θα αναπτύξει µια
πληρέστερη απάντηση και θα µελετήσει αναλυτικά τις συνθήκες που επηρεάζουν
την εξειδίκευση της Ευρώπης και τη θέση της στην παγκόσµια κατανοµή
εργασίας. Ο σχετικός προβληµατισµός της Επιτροπής θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο
της επερχόµενης επισκόπησης στην οποία θα προβεί, µε την έκδοση ανακοίνωσης
για τη βιοµηχανική πολιτική, και υπό το πρίσµα της προετοιµασίας των νέων
δηµοσιονοµικών προοπτικών.
Είναι σαφές ότι η αποβιοµηχάνιση και οι πολιτικές ανταγωνισµού έχουν µεγάλη συνάφεια
µεταξύ τους. Οι πολιτικές που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα θα συµβάλουν στη
συγκράτηση της διαδικασίας αποβιοµηχάνισης· αυτές οι πολιτικές θα συµβάλουν επίσης στην
οµαλή µετάβαση προς µια σύγχρονη βιοµηχανική οικονοµία. Η µετάβαση αυτή θα
περιλαµβάνει αλλαγές στην κατανοµή της απασχόλησης στους διάφορους τοµείς. Ιστορικά,
οι απώλειες στην απασχόληση στη µεταποιητική βιοµηχανία υπερκαλύφθηκαν από την
αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών. Παρ’ ό,τι αυτές οι διαρθρωτικές
αλλαγές θα συνεχίσουν να σηµειώνονται, θα καταστεί ακόµη πιο δύσκολη η επανεύρεση
απασχόλησης για άτοµα µε χαµηλή ειδίκευση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευάλωτο τµήµα
του εργατικού µας δυναµικού, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρµογής. Ενώ
αναµφισβήτητα αυτές οι προσαρµογές µπορεί να είναι επίπονες για τις τοπικές οικονοµίες και

1

Το καλοκαίρι του 2002 το Συµβούλιο διαµόρφωσε µε περισσότερο ορθολογικό τρόπο τη µέθοδο
εργασίας του. Στο πλαίσιο αυτό δηµιουργήθηκε το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο
περιλαµβάνει τα πρώην Συµβούλια Εσωτερικής Αγοράς, Έρευνας και Βιοµηχανίας.
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από κοινωνικής πλευράς, η καλύτερη διάθεση των πόρων που έχει αυτή ως αποτέλεσµα θα
βελτιώσει το εθνικό εισόδηµα και την ευηµερία. Οι πολιτικές που θα αυξήσουν τη δυναµική
µας για καινοτοµία και το ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουµε θα αυξήσουν και την
παραγωγικότητα και θα ενισχύσουν το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα σε διεθνές επίπεδο.
Για το λόγο αυτό, η παρούσα ανακοίνωση περιλαµβάνει µία σύντοµη επισκόπηση των
αδυναµιών της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ και υπογραµµίζει στη συνέχεια τις
(εκκρεµούσες) αποφάσεις και τα µέτρα υψηλής πολιτικής σηµασίας ή οικονοµικής
αναγκαιότητας τις οποίες οφείλουν να λάβουν αµέσως το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή προκειµένου να καλυφθεί το έλλειµµα στην
υλοποίηση των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003
υπογράµµισε ότι ο στόχος της Λισσαβώνας θα επιτευχθεί µόνον εφόσον ενταθούν σηµαντικά
οι προσπάθειες για την υιοθέτηση και την εφαρµογή διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στην
Ευρώπη. Σε πολλούς από αυτούς τους τοµείς µεταρρυθµίσεων η πενιχρή πρόοδος που έχει
σηµειωθεί δεν συνάδει µε τις δεσµεύσεις και τα χρονοδιαγράµµατα που έχουν συµφωνηθεί
από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
2.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ

Πρέπει να σηµειωθεί εξ αρχής ότι το ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
δεν είναι κάτι το νέο αλλά είχε κεντρική θέση στους πολιτικούς προβληµατισµούς του
Συµβουλίου και της Επιτροπής. Όντως,
– Με τη στρατηγική της Λισσαβώνας και ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ, η Ένωση έχει ήδη δροµολογήσει ένα ευρύ οδικό χάρτη δεκαετούς διάρκειας
για την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική µεταρρύθµιση. Κατά τους τελευταίους
δώδεκα µήνες, η Επιτροπή υπέβαλε µια σειρά αλληλοενισχυόµενων πολιτικών ή
στρατηγικών εγγράφων που έχουν άµεση επίδραση στην ανταγωνιστικότητα. Τα
έγγραφα αυτά αφορούν θέµατα όπως τον τρόπο µεγιστοποίησης των πλεονεκτηµάτων από
τη διευρυµένη εσωτερική αγορά, τον τρόπο ενίσχυσης της βιοµηχανικής
ανταγωνιστικότητας και τον τρόπο προώθησης της έρευνας, της καινοτοµίας και του
επιχειρηµατικού πνεύµατος2. Η Επιτροπή εφαρµόζει επίσης ένα φιλόδοξο πρόγραµµα
µεταρρυθµίσεων στους τοµείς της αντιµονοπωλιακής πολιτικής, των συγχωνεύσεων και
των κρατικών ενισχύσεων µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µέσων που
διαθέτει στον τοµέα της πολιτικής ανταγωνισµού. Επίσης, στους Γενικούς
Προσανατολισµούς των Οικονοµικών Πολιτικών (ΓΠΟΠ) ζητείται η ορθή οικονοµική
διακυβέρνηση και η ταχύτερη εισαγωγή οικονοµικών µεταρρυθµίσεων για την αύξηση του
δυναµικού ανάπτυξης της ΕΕ, µε την επιπλέον ώθηση στην παραγωγικότητα και στον
επιχειρηµατικό δυναµισµό. Πρόσφατα, η Επιτροπή ξεκίνησε µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
για την ανάπτυξη, µε την οποία επιδιώκεται η προώθηση των επενδύσεων σε δύο

2

Τα έγγραφα αυτά είναι: η ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική για την εσωτερική αγορά 2003 –
2006» (COM(2003)238 τελικό), της 7.5.2003, η ανακοίνωση της Επιτροπής «Επενδύοντας στην
έρευνα: σχέδιο δράσης για την Ευρώπη» (COM(2003)226 τελικό/2), της 4.6.2003, η ανακοίνωση της
Επιτροπής «Η βιοµηχανική πολιτική σε µία διευρυµένη Ευρώπη» (COM(2002)714 τελικό), της 11.12
2002, η Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα (η οποία βασίζεται στο COM(2003)27 τελικό),
της 21.1.2003, και η ανακοίνωση της Επιτροπής «Πολιτική για την καινοτοµία: επικαιροποίηση της
προσέγγισης της Ένωσης µε βάση τη στρατηγική της Λισσαβώνας» (COM(2003)112 τελικό) της
11.3.2003.
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κρίσιµους επενδυτικούς τοµείς, αυτούς των δικτύων και των γνώσεων.3 Στην τελική της
έκθεση για την απασχόληση, η Επιτροπή υπογραµµίζει το πρόγραµµα ταχείας εκκίνησης
(quick start), το οποίο περιλαµβάνει σχέδια στους τοµείς των διευρωπαϊκών δικτύων
µεταφορών και ενέργειας όπως επίσης και σχέδια για ευρυζωνικές και υψηλής ταχύτητας
υπηρεσίες διαδικτύου και για την έρευνα την ανάπτυξη και την καινοτοµία. Πρόκειται για
σχέδια που είναι έτοιµα για άµεση εφαρµογή, έχουν έντονη διασυνορική επίδραση και θα
δώσουν θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση.
– Σύµφωνα µε το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003, ο ρυθµός µε τον οποίο η Ευρώπη
εφαρµόζει µεταρρυθµίσεις δεν είναι αρκετά ταχύς. Σκοπός του παρόντος εγγράφου δεν
είναι να προτείνει µία ακόµα στρατηγική, αλλά να κινητοποιήσει επαρκείς δυνάµεις για
µία ολοκληρωµένη προσέγγιση στην ανταγωνιστικότητα προκειµένου να δοθεί µία νέα
ώθηση για αλλαγές. Η προστιθέµενη αξία µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης βρίσκεται
στο γεγονός ότι το σύνολο υπερβαίνει το άθροισµα των µερών του. Πολλές από τις
ενέργειες που έχουν υποβληθεί στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παράγουν
θετικά αποτελέσµατα που υπερβαίνουν κατά πολύ το άµεσο πεδίο τους, προκαλώντας
θετικές αλλαγές σε πολλούς τοµείς. Ένα παράδειγµα είναι το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας. Εφόσον εφαρµοστεί, δεν θα βελτιώσει µόνο τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, αλλά θα συµβάλει συγχρόνως στην οικονοµικότερη µετατροπή των
αποτελεσµάτων της έρευνας σε εµπορικές εφαρµογές. Κάθε µέρα που περνά χωρίς να
προσφέρεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προστατεύουν τις εφευρέσεις τους χωρίς
υπερβολικές δαπάνες στο σύνολο της ΕΕ, θα χάνονται σηµαντικές ευκαιρίες για αύξηση
της παραγωγικότητας οι οποίες πηγάζουν από την εσωτερική αγορά, την έρευνα και την
ανάπτυξη και την επιχειρηµατική πρωτοβουλία.
– Ο βαθµός της ανταγωνιστικότητας συναρτάται προς την αύξηση της παραγωγικότητας·
ανταγωνιστική είναι µία οικονοµία που παρουσιάζει υψηλή και διαρκή αύξηση της
παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα την αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Το επίπεδο της
παραγωγικότητας καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. Οι κυριότεροι από αυτούς
είναι: οι δυνατότητες που παρέχονται από τις µεταρρυθµίσεις στην αγορά για την τόνωση
των επενδύσεων· το επίπεδο ανταγωνισµού· η ικανότητα κανοτοµίας, µέσω της αυξηµένης
επένδυσης τόσο στην έρευνα και την ανάπτυξη όσο και στην ανάπτυξη του ανθρώπνου
κεφαλαίου, ιδίως µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση· η ικανότητα ταχείας µετατροπής
των τεχνολογικών και µη τεχνολογικών καινοτοµιών σε οικονοµικά αγαθά· η
αναδιοργάνωση των πρακτικών εργασίας µε την εφαρµογή τεχνολογιών επικοινωνίας και
πληροφόρησης· η ύπαρξη κανόνων ανταγωνισµού και προστασίας των καταναλωτών που
θα εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά4 (µεταξύ
άλλων σε τοµείς όπου τα εµπόδια όσον αφορά τον ανταγωνισµό και την
ανταγωνιστικότητα λαµβάνουν τη µορφή περιοριστικών κανονισµών και µονοπωλίου),
διατηρώντας έτσι τα κίνητρα για υψηλότερη παραγωγικότητα· και µία ολοκληρωµένη
αγορά αγαθών και υπηρεσιών που συµβάλλει στην απόλυτη αξιοποίηση των δυνατοτήτων
του εµπορίου.

3

4

«Μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη: επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα και σε µεγάλα σχέδια
έρευνας και ανάπτυξης», SEC(2003)813 καθώς και ενδιάµεση έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
µε τίτλο «Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη: επενδύσεις στα δίκτυα και τη γνώση για την
ανάπτυξη και την απασχόληση», COM(2003)690 τελικό, της 01.10.2003.
Αυτό αφορά τόσο το επίπεδο λιανικού εµπορίου όσο και τις συναλλαγές B2B. Το γεγονός ότι δεν έχει
γίνει αισθητή η πλήρης δύναµη του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά B2C αντικατοπτρίζεται στις
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των τιµών για πανοµοιότυπα αγαθά και υπηρεσίες µεταξύ των κρατών
µελών, όπως επιβεβαιώνεται σε πρόσφατες έρευνες τιµών και στην πρόσφατη έκθεση του Κάρντιφ.
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– Tα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη έχουν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο ως «θεµατοφύλακες της ανταγωνιστικότητας». Κοινό στόχο έχουν τη
δηµιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
να αναπτύσσονται και να ανταγωνίζονται µε επιτυχία σε µία έντονα ανταγωνιστική
παγκόσµια αγορά. Η εµφάνιση ισχυρών νέων ανταγωνιστών από τη νοτιοανατολική Ασία
και τη Λατινική Αµερική καθιστά ακόµη σηµαντικότερη την αντιµετώπιση της πρόκλησης
αυτής. Για να είµαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί ορθή πολιτική πρέπει
να παρακολουθούµε συστηµατικά τις εξελίξεις και να αναλύουµε το επίπεδο της
ανταγωνιστικότητας των οικονοµιών και των επιχειρήσεών µας. Επιπλέον, η Επιτροπή
πρέπει να αξιολογεί τον οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κύριων
νοµοθετικών της προτάσεων φροντίζοντας ώστε οι πολιτικές επιλογές της να λαµβάνουν
πλήρως υπόψη τις συνέπειές τους στην ανταγωνιστικότητα. Η δηµόσια διαβούλευση και η
ενδελεχής ανάλυση των επιπτώσεων αποτελούν µέσα αποφασιστικής σηµασίας προς το
σκοπό αυτό. Οι αξιολογήσεις αντικτύπου που πραγµατοποιήθηκαν για σηµαντικές
προτάσεις της Επιτροπής αναµένεται να επιτρέψουν επίσης στο Συµβούλιο και στο
Κοινοβούλιο να εκτιµήσουν τις συνέπειες των προτάσεων αυτών στην ανταγωνιστικότητα.
Ωστόσο, το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να µεριµνήσουν ώστε η διαδικασία της
αξιολόγησης του αντικτύπου των προτάσεων να συνεχιστεί σε όλες τις φάσεις της
νοµοθετικής διαδικασίας.
3.

OI ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ

Η

ΕΥΡΩΠΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΗΝ

Η συνολική αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη έχει επιβραδυνθεί σηµαντικά,
αν και οι επιδόσεις ποικίλλουν στα διάφορα κράτη µέλη από το 1995 έως σήµερα. Η
Επιτροπή έχει τονίσει σε πολλές περιπτώσεις τη σηµασία αυτής της εξέλιξης5. Η ανάλυση
των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα δίνει ανησυχητική εικόνα.
Κύριες αιτίες για την επιβράδυνση είναι η αδυναµία µας να επωφεληθούµε από τις
τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠ&Ε), ο αργός ρυθµός εισαγωγής
καινοτοµιών στο εργασιακό µας περιβάλλον και ανάπτυξης νέων και συναφών δεξιοτήτων
και η αδύναµη οργανωτική αλλαγή.
Η αποτελεσµατικότητα της ωριαίας εργασίας στην ΕΕ υστερεί σε σχέση µε αυτή των ΗΠΑ·
το 2002 η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην ΕΕ βρισκόταν στο 86,8% του επιπέδου
των ΗΠΑ6. Ωστόσο, το µέγεθος αυτό κρύβει ευρείες διαφορές ανάµεσα στις επιδόσεις των
κρατών µελών7. Η αύξηση της ωριαίας παραγωγικότητας της εργασίας ανήλθε στο 1,3%
ετησίως στην ΕΕ κατά την περίοδο 1995-2002, σε σύγκριση µε 2,5% κατά την περίοδο 19901995. Στις ΗΠΑ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 1,9% και 1,1%.

5

6
7

Βλ. «Έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», για τα έτη 2001, 2002 και 2003, SEC (2001)
1705 της 29ης Οκτωβρίου 2001· SEC (2002) 528 του Μαΐου 2002; και SEC (1299) της 13ης
Νοεµβρίου 2003, αντίστοιχα. Η Επιτροπή έχει επισηµάνει επίσης στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τους κινδύνους που αναφέρονται στην ανακοίνωση "Παραγωγικότητα: το κλειδί για την
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονοµιών και επιχειρήσεων", COM (2002) 262 τελικό της 25ης
Μαΐου 2002.
Βλ. "Έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα", έκδοση 2003, όπως στην υποσηµείωση 5.
Κατά την περίοδο 1996-2002 η ετήσια αύξηση της ωριαίας παραγωγικότητας ήταν υψηλότερη στο
Βέλγιο (2,16%), στην Ελλάδα (3,16%), στην Ιρλανδία (5,12%), στο Λουξεµβούργο (2,04%), στην
Αυστρία (2,43%) και στη Φινλανδία (2,58%) από ό,τι στις ΗΠΑ (1,86%)· επίσης, µολονότι το ΑΕΠ
ανά ώρα εργασίας στην ΕΕ βρισκόταν στο 86,8% του επιπέδου των ΗΠΑ το 2000, η παραγωγικότητα
ανά ώρα στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεµβούργο υπερέβαινε αυτή των ΗΠΑ· βλ. "Έκθεση για την
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, 2003" όπως στη σηµείωση 5.
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Η οικονοµική ολοκλήρωση της Ευρώπης δεν είναι µε κανένα τρόπο πλήρης.
Συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα της εσωτερικής αγοράς δεν έχουν ακόµα γίνει πραγµατικά
αισθητά σε εκείνους τους τοµείς στους οποίους πραγµατοποιήθηκαν λιγότερες
µεταρρυθµίσεις και στους οποίους, κατά συνέπεια, υπάρχει λιγότερος ανταγωνισµός, όπως
για παράδειγµα στις αγορές ενέργειας, στις µεταφορές, στις αγορές υπηρεσιών και στις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Το εµπόριο αγαθών εντός της ΕΕ αναπτύχθηκε ταχύτερα από
ό,τι το ΑΕΠ κατά την περίοδο 1996-2000, όµως από το 2001 άρχισε να επιβραδύνεται8. Το
εµπόριο υπηρεσιών διπλασιάστηκε σχεδόν από το 1993: από 194 δισ. ευρώ σε 362 δισ. ευρώ,
όµως είναι σαφές ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες ολοκλήρωσης µέσω της ενίσχυσης του
εµπορίου και των άµεσων ξένων επενδύσεων.
Οι προσπάθειες της Ευρώπης στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης υπολείπονται των
προσπαθειών που καταβάλλουν οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. Παρά τις θετικές πρωτοβουλίες που
αναλήφθηκαν σε ορισµένα κράτη µέλη, τα µέτρα για την αύξηση του όγκου των επενδύσεων
και για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος υπήρξαν κατακερµατισµένα και άτονα.
Παρόλο που, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία (2001), οι συνολικές επενδύσεις για την
έρευνα και την ανάπτυξη στην ΕΕ των 15 αυξάνουν αργά και προσεγγίζουν το 2% του ΑΕΠ,
το υψηλότερο ποσοστό που έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα, το µέσο ποσοστό ετήσιας µεγέθυνσης
(1,3%) παραµένει απολύτως ανεπαρκές για την επίτευξη του στόχου του 3% έως το 2010.
Επιπλέον, η υστέρηση στις επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη σε σχέση µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες συνέχισε να αυξάνεται, από 120 δισ. ευρώ το 2000 σε 140 δισ. ευρώ το
2001, κυρίως λόγω των συγκριτικά χαµηλότερων ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΕ.
Οι επιδόσεις της Ευρώπης στις καινοτοµίες εξακολουθούν να υπολείπονται των κύριων
ανταγωνιστών της Ευρώπης. Τα τελευταία στοιχεία9 δείχνουν ότι, για µια σειρά κύριων
δεικτών, εξακολουθεί να υφίσταται µια σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην ΕΕ και στις ΗΠΑ.
Η ευρωπαϊκή αδυναµία όσον αφορά την ευρεσιτεχνία εξακολουθεί να υφίσταται, ιδίως σε
τοµείς υψηλής τεχνολογίας. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης µια ανησυχητική κάµψη στη διά
βίου µάθηση. Αυτό πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της γενικής έλλειψης ιδιωτικών
επενδύσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση στην Ευρώπη,
σε σύγκριση µε τους κύριους ανταγωνιστές της10. Ορισµένοι όµως δείκτες είναι περισσότερο
θετικοί. Για παράδειγµα, το µερίδιο αποφοίτων από σχολές επιστηµών και τεχνολογίας
µεταξύ όλων των αποφοίτων στην ΕΕ είναι σηµαντικά υψηλότερο από αυτό στις ΗΠΑ, ενώ η
διάφορα σε δαπάνες για τεχνολογίες Π&Ε µειώθηκε στο ήµισυ από το 1996 έως σήµερα.
Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει «έλλειµα» όσον αφορά το «επιχειρηµατικό πνεύµα»11. Η
επιχειρηµατικότητα δεν αποτελεί συχνή επαγγελµατική επιλογή όπως στις ΗΠΑ. Είναι
σηµαντικό να βελτιώσουµε τη στάση ως προς την επιχειρηµατικότητα και να ενισχύσουµε τα
κίνητρα αυτοαπασχόλησης.
Η Ευρώπη δεν χρειάζεται µόνον περισσότερους επιχειρηµατίες αλλά και συνθήκες που
ευνοούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η έλλειψη χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης, η
ύπαρξη περίπλοκων διοικητικών διαδικασιών και η έλλειψη ειδικευµένου εργατικού

8
9
10

11

Βλ. "Οικονοµική µεταρρύθµιση: έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και
κεφαλαίων" COM (2002) 743 τελικό της 23ης ∆εκεµβρίου 2002.
Βλ."Ευρωπαϊκός Πίνακας Επιδόσεων Καινοτοµίας 2003"”, SEC(2003 )1255 της 10.11.2003
Βλ. "Education & training 2010 – The success of the Lisbon Strategy hinges on urgent reforms (Joint
interim report on the implementation of the detailed work programme on the follow-up of the objectives
of education and training systems in Europe), COM(2003)685 τελικό της 11.11.2003
Βλ. "Συγκριτική αξιολόγηση της πολιτικής για τις επιχειρήσεις:Πρώτα αποτελέσµατα του πίνακα
καθοδήγησης", SEC(2003)1278 της 11ης Νοεµβρίου 2003.
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δυναµικού εξακολουθούν να προσδιορίζονται ως οι κύριοι φραγµοί για τη δηµιουργία και την
επέκταση µιας επιχείρησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τοµείς έντασης τεχνολογίας, όπως η
βιοτεχνολογία, όπου ο αριθµός των νέων επιχειρήσεων υπήρξε πρόσφατα µεγαλύτερος στην
Ευρώπη από ό,τι στις ΗΠΑ, αλλά των οποίων η ανάπτυξη περιορίζεται έντονα λόγω της
ανεπαρκούς πρόσβασης σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου.
4.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα προβλήµατα ανταγωνιστικότητας που αντιµετωπίζει η Ευρώπη έχουν προκαλέσει
ανησυχίες σχετικά µε τον κίνδυνο να κατευθύνεται η Ευρώπη σε µια διαδικασία
«αποβιοµηχάνισης». Κατά τους τελευταίους µήνες τέτοιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί σε
δηµόσιες συζητήσεις, καθώς και στα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα. Χαρακτηριστική είναι η
επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τους αρχηγούς των κρατών και
κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Γερµανίας και του ΗΒ. Οι ανησυχίες αυτές δεν είναι νέες και
είναι πάντοτε εντονότερες σε περιόδους χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης ή ύφεσης12.
Αναµφίβολα η διαδικασία προσαρµογών, η οποία σχετίζεται µε τη µεταβαλλόµενη
διάρθρωση των οικονοµιών µας, µπορεί να αποβεί πολύ δαπανηρή, ιδίως στο τοπικό επίπεδο.
Ωστόσο, οι καλές µακροοικονοµικές επιδόσεις θα δηµιουργήσουν το περιβάλλον, εντός του
οποίου ο τοµέας µεταποίησης της ΕΕ θα αυξήσει την παραγωγικότητά του και, τελικά, θα
καταστεί διεθνώς ανταγωνιστικός και θα δηµιουργήσει θέσεις απασχόλησης.
Το τµήµα 4.1 πραγµατεύεται ορισµένα στοιχεία που αφορούν την αποβιοµηχάνιση, ενώ
αναφέρονται και ορισµένες ιδέες όσον αφορά την µετεγκατάσταση. Τα ζητήµατα αυτά
αποτέλεσαν µέρος ενός ευρύτερου προβληµατισµού σχετικά µε τις επιδόσεις και το
µέλλον της βιοµηχανίας της ΕΕ. Ο προβληµατισµός αυτός ενδεχοµένως αντανακλά τη
φιλοδοξία να παραµείνει η Ευρώπη παγκόσµια δύναµη σε βιοµηχανικούς τοµείς οι οποίοι
θεωρούνται καίριας σηµασίας για στρατηγικούς ή άλλους λόγους. Επίσης, θα µπορούσε να
αντανακλά τη φιλοδοξία αποκατάστασης των επιδόσεων σε τοµείς όπου η Ευρώπη είναι
αδύναµη. Επιπλέον, ο προβληµατισµός αυτός αντανακλά ίσως τη φιλοδοξία να
αποκατασταθούν οι επιδόσεις σε τοµείς στους οποίους η Ευρώπη υστερεί. Αυτό απηχεί την
ανησυχία ότι, καθώς η βιοµηχανία της ΕΕ είναι λιγότερο εξειδικευµένη σε τοµείς οι οποίοι
βασίζονται στην τεχνολογία από ό,τι η βιοµηχανία των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας, πρέπει να
διατηρήσει την ισχυρή θέση που κατέχει σήµερα σε παραδοσιακούς, ώριµους τοµείς, ακόµη
και εάν αυτό δεν αρκέσει για να εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµη οικονοµική επιτυχία13. Τέλος,
η διεύρυνση µπορεί να επιταχύνει το ρυθµό των διαρθρωτικών αλλαγών σε ορισµένους
βιοµηχανικούς τοµείς στην ΕΕ.
4.1.

Αύξηση της παραγωγικότητας και αποβιοµηχάνιση14

Η αποβιοµηχάνιση αποτελεί µια διαδικασία διαρθρωτικής αλλαγής. Η κάµψη στο
σχετικό µερίδιο που είχει ο µεταποιητικός τοµέας στο εθνικό εισόδηµα, κυρίως στα έτη µετά

12

13
14

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στις ΗΠΑ και στο ΗΒ άρχισε µια επώδυνη διαδικασία
αποβιοµηχάνισης, η οποία όµως κατέληξε στη συνέχεια σε αναδιαρθρώσεις και σε ανάρρωση των
επιχειρήσεων και σε µια γενικότερη αλλαγή στη διάρθρωση της βιοµηχανίας.
Ανακοίνωση "Η βιοµηχανική πολιτική σε µια διευρυµένη Ευρώπη" (COM(2002)714 τελικό) της 11.12
2002.
Τα στοιχεία που παρατίθενται στο τµήµα αυτό προέρχονται από τη µελέτη των "Μ. Ο'Mahoney και B.
van Ark (έκδ., 2003): EU Productivity and Competitiveness: Αn Industry Perspective Can Europe
Resume the Catching-up Process?", µελέτη που εκπονήθηκε για τη Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεις.
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το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, αντικατοπτρίζει την κάµψη στο µερίδιο του πρωτογενούς
τοµέα τα προηγούµενα έτη.
Οι εξελίξεις όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας της ΕΕ τα τελευταία έτη
δείχνουν σηµαντικές διαφορές (βλ. παράρτηµα 2). Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας στο
µεταποιητικό τοµέα άρχισε να επιβραδύνεται στα µέσα της δεκαετίας του 1990 και από τότε
έχει µείνει πίσω από αυτήν των ΗΠΑ. Οι τοµείς που συνέβαλαν στη διεύρυνση της διαφοράς
παραγωγικότητας είναι κυρίως τοµείς υψηλής τεχνολογίας. Παρ’ ό,τι ο ευρωπαϊκός τοµέας
παραγωγής τεχνολογιών Π&Ε και οι υπηρεσίες έχουν καλές επιδόσεις, οι τοµείς που
χρησιµοποιούν τεχνολογίες Π&Ε δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο όσο στις ΗΠΑ. Είναι σαφές ότι
οι τεχνολογίες Π&Ε αποτελούν κύριο παράγοντα για την τοµεακή παραγωγικότητα.
Οι εξελίξεις όσον αφορά την παραγωγικότητα διαδραµατίζουν κύριο ρόλο σε κάθε
διαδικασία αποβιοµηχάνισης, επειδή επηρεάζουν άµεσα την ανταγωνιστικότητα
επιχειρήσεων. Είναι σηµαντικό να εξετάσουµε, ως µέτρο σύγκρισης, την επίδοσή µας σε
σχέση µε αυτή των ΗΠΑ.
Η διαδικασία αποβιοµηχάνισης συνεπάγεται µακροπρόθεσµη (µη κυκλική) µείωση του
µεταποιητικού τοµέα15. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την απόλυτη µείωση της απασχόλησης,
της παραγωγής, της κερδοφορίας και των κεφαλαιακών αποθεµάτων καθώς και την απόλυτη
µείωση των εξαγωγών µεταποιηµένων προϊόντων και την εµφάνιση διαρκών εµπορικών
ελλειµµάτων στον τοµέα της µεταποίησης.
Καθ' όλη την περίοδο µετά το 1979, και σε υποπεριόδους αυτής, ο τοµέας της µεταποίησης
παρουσίασε απώλειες θέσεων απασχόλησης. Η µεγαλύτερη µείωση θέσεων απασχόλησης
κατά την περίοδο 1979–1995 σηµειώθηκε στον πρωτογενή τοµέα καθώς επίσης και στους
τοµείς του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, της ραδιοτηλεόρασης και του εξοπλισµού
µεταφορών. Αυτές οι απώλειες θέσεων απασχόλησης συνεχίστηκαν, µε ορισµένες µικρές
εξαιρέσεις, κατά την περίοδο 1995-2001 και, κατά τη διάρκεια των πιο πρόσφατων τριµήνων,
γεγονός που αντανακλά την επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας.
Παρόλα αυτά, κατά την περίοδο 1979-1995 η αύξηση της προστιθέµενης αξίας ήταν γοργή.
Οι µεγαλύτερες αυξήσεις σηµειώθηκαν στον τοµέα των χηµικών ουσιών (3,5% σύνθετο
ετήσιο ποσοστό προστιθέµενης αξίας σε τιµές του 1995), των µηχανών γραφείου (6,9%), των
ηλεκτρονικών (6,3%), του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (4,4%), των χηµικών ουσιών
(3,5%) και των επιστηµονικών και άλλων οργάνων (2,4%). Τα ποσοστά αύξησης της
προστιθέµενης αξίας κατά την περίοδο 1995-2001 υπήρξαν γενικά υψηλά και ποικίλα. Στο
πλαίσιο αυτό διακρίνονται οι τοµείς των ηλεκτρονικών (σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης
της προστιθέµενης αξίας 14,7%), του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (αύξηση 15,5%) και
των δεκτών ραδιοφώνου και τηλεόρασης (αύξηση 10,1%).
Μόνο σε λίγους τοµείς υπήρξε κάµψη της απασχόλησης και της παραγωγής. Πρόκειται για
τους τοµείς της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, του δέρµατος και των υποδηµάτων, της
εξορυκτικής βιοµηχανίας, της διύλισης πετρελαιοειδών, του οπτάνθρακα και των πυρηνικών

15

Η διαχρονική ή απόλυτη αποβιοµηχάνιση πρέπει να διακρίνεται από τη σχετική αποβιοµηχάνιση. Η
τελευταία αφορά τη µείωση του µεριδίου της µεταποίησης στο ΑΕΠ. Αποτελεί επίσης µακροπρόθεσµη
διαδικασία η οποία αντανακλά την ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας στη µεταποίηση, τις
επακόλουθες αυξήσεις στα πραγµατικά εισοδήµατα και την αυξανόµενη ζήτηση για τα προϊόντα των
τοµέων των υπηρεσιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η µείωση του µεριδίου της µεταποίησης στο ΑΕΠ
αντανακλά µία διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών προς την κατεύθυνση µίας οικονοµίας στην οποία
δεσπόζουν οι υπηρεσίες.
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καυσίµων. Το µερίδιο των τοµέων αυτών στην παραγωγή του τοµέα µεταποίησης µειώθηκε
από το 14,1% το 1979 στο 8,7% το 2001, αλλά σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση στο µερίδιο
τοµέων όπως η χηµική βιοµηχανία, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, οι κατασκευές µηχανών
γραφείου και ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός16.
Το θεµελιώδες καθοριστικό στοιχείο για την αύξηση της παραγωγής του τοµέα της
µεταποίησης υπήρξε η ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας. Συµβαδίζοντας µε τη
διαδικασία σύγκλισης της παραγωγικότητας, η οποία είχε αρχίσει κατά την περίοδο πριν από
το 1995, η παραγωγή ανά εργαζόµενο αυξήθηκε σε όλους σχεδόν τους βιοµηχανικούς τοµείς
στην ΕΕ. Ωστόσο, οι ρυθµοί αύξησης της παραγωγικότητας επιβραδύνθηκαν σηµαντικά σε
αρκετούς τοµείς κατά την περίοδο 1995-2001, παρόλο που σε όλους σχεδόν τους τοµείς
παρέµειναν θετικοί. Παρόλα αυτά, ακόµα και κατά την τελευταία αυτή περίοδο, η αύξηση
της παραγωγικότητας επιταχύνθηκε σε πολλές περιπτώσεις: 14,7% σύνθετο ετήσιο ποσοστό
στον τοµέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, 12% στα ηλεκτρονικά, 9,7% στις µηχανές
γραφείου και 5,2% στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και την υδροδότηση.
Οι επιδόσεις του τοµέα της µεταποιητικής βιοµηχανίας στην ΕΕ είναι καλές και στο διεθνές
εµπόριο. Το πλεόνασµα της µεταποιητικής βιοµηχανίας έχει αυξηθεί µε τον καιρό, καθώς
αυξήθηκε από 31,5 δισ. ευρώ (0,6% του ΑΕΠ) το 1989 σε 95,2 δισ. (1,1% του ΑΕΠ) το 2001.
Αυξανόµενα εµπορικά ελλείµµατα υπήρξαν µόνον στους λίγους εκείνους βιοµηχανικούς
τοµείς στους οποίους σηµειώθηκε απόλυτη µείωση της παραγωγής. Με λίγες άλλες
εξαιρέσεις, όλοι οι άλλοι τοµείς της µεταποιητικής βιοµηχανίας παρουσίασαν όλο και
µεγαλύτερα πλεονάσµατα κατά την περίοδο 1989-2001.
∆εν πρέπει να λησµονάται το γεγονός ότι µία διαδικασία σχετικής «αποβιοµηχάνισης»17
συντελούνταν πραγµατικά ανέκαθεν. Η σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας στον τοµέα
της µεταποίησης συνέβαλε στην αύξηση των πραγµατικών εισοδηµάτων και στη σχετική
πτώση της τιµής των µεταποιηµένων αγαθών σε σύγκριση µε τα αγαθά που παράγονται στους
τοµείς των υπηρεσιών. Το µερίδιο, εποµένως, του τοµέα της µεταποίησης στο εθνικό
εισόδηµα και στην απασχόληση θα ακολουθήσει αναπόφευκτα φθίνουσες τάσεις. Αυτό έχει
ήδη παρατηρηθεί και θα συνεχίσει να παρατηρείται στις οικονοµίες µας.
Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας διαρθρωτικής αλλαγής, και παρά το
βραχυπρόθεσµο κόστος προσαρµογής που συνδέεται µε τη διαδικασία αυτή, είναι σηµαντικό
να διερευνήσουµε τις οικονοµικές επιδράσεις που µπορεί να έχουν κάποιες µορφές
αποβιοµηχάνισης, εάν αρχίσουν να εµφανίζονται.
Πρέπει να σηµειωθεί εξ αρχής ότι οι επιφυλάξεις όσον αφορά την αποβιοµηχάνιση φαίνεται
ότι βασίζονται σε µια µερική άποψη των οικονοµικών δεδοµένων. Η µετεγκατάσταση
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων διεθνώς αντανακλά τις αλλαγές στα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα.
· Ωστόσο, χάρη στις διεθνείς εµπορικές συνδέσεις, τέτοιες µετεγκαταστάσεις δεν
αποβαίνουν αποκλειστικά προς όφελος των χωρών υποδοχής. Η αύξηση των
εξαγωγών από αυτές τις χώρες θα συνοδεύεται µε αυξηµένες εισαγωγές προς
αυτές. Η µετεγκατάσταση σηµαίνει ότι οι εξαγωγές της ΕΕ θα αυξηθούν
αναπόφευκτα, καθώς θα επιταχύνεται η οικονοµική ανάπτυξη στο εξωτερικό,
συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης στις

16
17

Βλ. παράρτηµα 2.
Βλ υποσηµείωση 15 σχετικά µε την έννοια της σχετικής αποβιοµηχάνισης.
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οικονοµίες µας, έστω και σε άλλους τοµείς/βιοµηχανίες. Οι θέσεις απασχόλησης,
εποµένως, θα µειώνονται διαρκώς σε περιφέρειες τις οποίες εγκαταλείπουν οι
βιοµηχανίες µόνον εφόσον η µετεγκατάσταση των βιοµηχανιών αυτών δεν
συµβαδίζει µε εξαγωγές προς τις περιφέρειες στις οποίες µετεγκαταστάθηκαν οι
βιοµηχανίες. Βέβαια, η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να
ολοκληρωθεί και θα ενέχει σηµαντικό κόστος προσαρµογής· εξ ου και η ανάγκη
για ευπροσάρµοστο εργατικό δυναµικό µε διαρκή αναβάθµιση των δεξιοτήτων
του.
· ∆εύτερον, είναι σηµαντικό να υπενθυµίσουµε ότι το ποσοστό των εισαγόµενων
µεταποιηµένων αγαθών από τις χώρες υποδοχής θα εξακολουθήσει να αποτελεί
ένα µικρό ποσοστό των συνολικών δαπανών στην ΕΕ. Τα προϊόντα που
παράγονται στην Κοινότητα, κυρίως όµως οι υπηρεσίες, θα εξακολουθήσουν να
δεσπόζουν στις εγχώριες δαπάνες και να υποστηρίζουν την αύξηση της
απασχόλησης.
· Τέλος, είναι σηµαντικό να υπενθυµίσουµε ότι οι χώρες προς τις οποίες τείνουν να
µεταναστεύσουν οι βιοµηχανίες είναι πάντοτε λιγότερο υγιείς οικονοµικά και
αναπτυγµένες. Οι χώρες αυτές χρειάζονται εισαγωγή κεφαλαίων για την
ανάπτυξη των οικονοµιών τους, κάτι που έχει σαν αποτέλεσµα ότι στο άµεσο
µέλλον θα έχουν να αντιµετωπίσουν ελείµµατα στο εµπορικό τους ισοζύγιο. Τα
ελείµµατα αυτά θα αντικατοπτρίζουν τις εξαγωγές κεφαλαίου ή, αντίστοιχα, τα
εµπορικά πλεονάσµατα. του υπόλοιπου κόσµου (συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕ).
∆εν είναι ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες, στις οποίες
µπορεί να µεταναστεύσει η βιοµηχανία, θα καταστούν κύριοι εξαγωγείς
κεφαλαίου σε χώρες µε υψηλούς µισθούς στο βιοµηχανοποιηµένο κόσµο, όπως
στην ΕΕ.
Με βάση τα στοιχεία που επισκοπήθηκαν, δεν προκύπτουν πειστικά στοιχεία ότι η
οικονοµία της ΕΕ δείχνει σηµάδια αποβιοµηχάνισης. Παρόλα αυτά, σε µία περίοδο αργής
ανάπτυξης και πενιχρών επιδόσεων στην παραγωγικότητα και στην καινοτοµία, µπορούν να
εµφανιστούν οι συνθήκες που συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας τέτοιας διαδικασίας.
Αυτό σηµαίνει ότι οι αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να είναι
ευαισθητοποιηµένοι για τον κίνδυνο αυτό. Πόσο µάλλον, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού
πρέπει να ενηµερώνεται τακτικά και η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί σε συστηµατική
βάση τις εξελίξεις αυτές στη βιοµηχανική απόδοση.
4.2.

Μετεγκατάσταση

Η µετεγκατάσταση αφορά τη µεταφορά της παραγωγής και άλλων µεταποιητικών
δραστηριοτήτων σε τόπους εκτός της οικείας χώρας. Έχει σηµειωθεί ήδη µετεγκατάσταση
εντός της ΕΕ και αντικατοπτρίζει το µεταβαλλόµενο συγκριτικό πλεονέκτηµα διαφόρων
τοποθεσιών ή/ και διαφορετικών πολιτικών συνθηκών.
Η µετεγκατάσταση έχει δηµιουργήσει σηµαντικές ανησυχίες στους αρµόδιους για τη χάραξη
πολιτικής, στους κοινωνικούς εταίρους και στην κοινή γνώµη γενικότερα. Ο φόβος αυτός είχε
ήδη εκφραστεί όταν συζητήθηκε για πρώτη φορά η προοπτική της διεύρυνσης της ΕΕ µε
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και επανεµφανίζεται στο πλαίσιο της
παγκοσµιοποίησης. Είναι σαφές ότι οι καλύτερες συνθήκες κόστους στο εξωτερικό θα
προσελκύσουν αναπόφευκτα τις βιοµηχανίες που δεν µπορούν να παράγουν στο
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υψηλόµισθο περιβάλλον των σύγχρονων βιοµηχανικών οικονοµιών. Αυτό βέβαια
συµβάλλει στην ανάπτυξη λιγότερο υγιών εµπορικών εταίρων.
Η µετεγκατάσταση υπήρξε, πραγµατικά, περιορισµένη σε δραστηριότητες χαµηλής
τεχνολογίας και έντασης εργασίας. Ωστόσο, η µετεγκατάσταση τέτοιων δραστηριοτήτων
συνοδεύεται συχνά από τη διατήρηση ή τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην
Ευρώπη σε τοµείς υπηρεσιών όπως ο σχεδιασµός, το µάρκετινγκ και η διανοµή. Αυτές οι
αλλαγές στην εξειδίκευση απηχούν τις αλλαγές στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, εφόσον η ΕΕ
διατηρεί αυτές τις θέσεις εργασίας που εµφανίζουν ένταση ανθρώπινου κεφαλαίου - και
τεχνολογίας - και χαρακτηρίζονται από υψηλή παραγωγικότητα και αντίστοιχα υψηλούς
πραγµατικούς µισθούς. Ένα συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί από αυτό είναι ότι, σήµερα
και στο µέλλον, η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει και να ενισχύσει περαιτέρω τον
ανταγωνιστικό µεταποιητικό της τοµέα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αυξηθεί η επίδοση
όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη αλλά και την καινοτοµία, να ενισχυθεί το
ανθρώπινο κεφάλαιο και να αναπτυχθούν συνθήκες που θα στηρίζουν τις επιχειρήσεις και
την αύξηση της παραγωγικότητας.
Ωστόσο, άλλες πτυχές της µετεγκατάστασης, όπως η µετανάστευση δραστηριοτήτων
έρευνας και ανάπτυξης, αποτελούν πραγµατικές απειλές για το µέλλον της Ευρώπης. Οι
εταιρείες εκτελούν ένα όλο και µεγαλύτερο µέρος της έρευνάς τους εκτός Ευρώπης, ιδίως σε
τοµείς υψηλής τεχνολογίας και σε ευαίσθητους ερευνητικά τοµείς, όπως τα φάρµακα ή η
βιοτεχνολογία. Οι δραστηριότητες αυτές µεταφέρονται όλο και περισσότερο στις ΗΠΑ,
προκειµένου να αξιοποιηθούν το ευνοϊκότερο κανονιστικό, διαρθρωτικό ή οικονοµικό
περιβάλλον και η διαθεσιµότητα ειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Σύµφωνα µε έρευνα που
έγινε για το Ευρωπαϊκό Στρογγυλό Τραπέζι (ΕΣΤ) το 2002, µεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες
προειδοποιούν ότι, αν δεν βελτιωθεί δραστικά το πλαίσιο των συνθηκών που ισχύουν, το
µεγαλύτερο µέρος των νέων επενδύσεων τους σε έρευνα και ανάπτυξη θα γίνει εκτός της ΕΕ,
όπου ήδη έχει µεταφερθεί το 40% των δραστηριοτήτων τους έρευνας και ανάπτυξης. Αυτή η
προειδοποίηση πρέπει να καταστήσει σαφές στους αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής ότι οι
δραστηριότητες που αφορούν τις επιστήµες και τη γνώση και οι οποίες θα εξασφαλίζουν το
µελλοντικό µας επίπεδο διαβίωσης θα καταστούν ίσως περιθωριακές στην ΕΕ.
Προφανώς, παρόλο που υπάρχουν οικονοµικές δυνάµεις τις οποίες ελάχιστα µπορεί ή
πρέπει να επηρεάσει η ΕΕ, υπάρχουν άλλοι τοµείς, π.χ., στους οποίους οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής οφείλουν να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο. Πρέπει να λάβουν υπόψη την
τρέχουσα διαδικασία µετασχηµατισµού της βιοµηχανίας, διευκολύνοντας την αυξανόµενη
όσµωση (ή την αλληλεπίδραση) µεταξύ της µεταποίησης και των υπηρεσιών. Πρέπει επίσης
να είναι ευαισθητοποιηµένοι για το ρόλο που διαδραµατίζουν οι συνθήκες που
πλαισιώνουν τη βιοµηχανία, όσον αφορά τις αποφάσεις µετεγκατάστασης. Για
παράδειγµα, εάν η ενδεχόµενη µετεγκατάσταση ορισµένων από τους πλέον ανταγωνιστικούς
τοµείς της Ευρώπης (όπως η χηµική βιοµηχανία και η µηχανολογία) οφειλόταν στις µη
ανταγωνιστικές συνθήκες στην ΕΕ και όχι στο κόστος ή στην πρόσβαση στην αγορά, οι εν
λόγω πολιτικές θα έπρεπε να αναθεωρηθούν. Η εξέλιξη αυτή θα µπορούσε να δηµιουργήσει
σοβαρές αµφιβολίες για την ικανότητα της Ευρώπης να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο σε αυτούς τους τοµείς οι οποίοι δρουν προωθητικά για το σύνολο της οικονοµίας.
Μία ακόµα πιο διευρυµένη ΕΕ, µε µεγαλύτερη ποικιλία µισθολογικών δοµών και
τεχνολογικών δεξιοτήτων, θα εξασφαλίσει στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία ευκαιρίες
ανταγωνιστικής αναδιοργάνωσης. Επίσης, ο στόχος προσφοράς της προοπτικής µεριδίου
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στην εσωτερική αγορά της ΕΕ σε γειτονικές χώρες της διευρυµένης ΕΕ18, κυρίως στη
Ρωσία, τις χώρες της δυτικής NIS και της νότιας Μεσογείου, µε την προϋπόθεση ότι αυτές οι
χώρες θα εναρµονίσουν πλήρως τις νοµοθεσίες τους µε το κοινοτικό κεκτηµένο και θα
εφαρµόζουν αυτό, θα προσφέρουν – όπως και οι Συµφωνίες της Ευρώπης πριν από µια
δεκαετία – στις επιχειρήσεις της ΕΕ µια µεγάλη εγχώρια αγορά και ευκολότερη
πρόσβαση άφθονους ανθρώπινους ή φυσικούς πόρους. Το γεγονός αυτό θα ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητα των παραγωγών της ΕΕ και θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν την
παρουσία τους σε τµήµατα της αγοράς που χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισµό από
τους παραγωγούς της Άπω Ανατολής. Τέτοιες µορφές συνεργασίας αναπτύσσονται ήδη από
τους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυµάτων της ΕΕ σε ορισµένες
µεσογειακές χώρες εταίρους, και άλλοι βιοµηχανικοί τοµείς ή τοµείς υπηρεσιών θα
µπορούσαν σίγουρα να επωφεληθούν από ανάλογες ρυθµίσεις.
Παρόλο που η ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης εξαρτάται τελικά από την
αποτελεσµατικότητα µε την οποία συνδυάζει τους διάφορους πόρους και τα µέσα που
διαθέτει, οι δηµόσιες αρχές µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διευκόλυνση
αυτής της διαδικασίας, συµβάλλοντας στη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών. Είναι
σαφές ότι οι ακατάλληλες συνθήκες και το φτωχό επιχειρηµατικό περιβάλλον µπορούν
να λειτουργήσουν ως εµπόδια στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, για να µην
αναφερθούν οι σωρευτικές επιδράσεις των επιπλέον ρυθµίσεων. Προφανώς, οι εν λόγω
πολιτικές καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα και αφορούν τόσο τα κράτη µέλη όσο και την Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως θα αναφερθεί στο τµήµα 5 κατωτέρω19.
5.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ

ΑΦΟΡΟΥΝ

5.1.

Η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας ως βάση για την ανάληψη δράσης

ΤΗΝ

Για να είναι σωστά διαµορφωµένες και αποτελεσµατικές, οι πολιτικές της ΕΕ για την
ανταγωνιστικότητα πρέπει να βασίζονται σε ορθές οικονοµικές αναλύσεις. Αυτό αφορά τόσο
τις οριζόντιες όσο και τις τοµεακές πτυχές αυτών των πολιτικών. Τους προηγούµενους
δώδεκα µήνες η Επιτροπή παρουσίασε ορισµένα αναλυτικά έγγραφα που αφορούν διάφορους
τοµείς πολιτικής20.
Η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας της Επιτροπής έχει γενικό και, ταυτόχρονα, ειδικό
χαρακτήρα, και περιλαµβάνει όργανα τα οποία στοχεύουν άµεσα και αποκλειστικά σε
θέµατα ανταγωνιστικότητας και άλλα µε λιγότερο άµεση στόχευση – για παράδειγµα, οι
εκπαιδευτικές και οι περιφερειακές πολιτικές. Τα ειδικά αναλυτικά όργανα είναι η ετήσια
έκθεση της Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα και οι ad hoc µελέτες της
ανταγωνιστικότητας που συνοδεύουν τις ανασκοπήσεις της οικονοµικής απόδοσης των
διαφόρων κλάδων. Εφέτος, µια νέα µελέτη21 θα µας επιτρέψει να αποκοµίσουµε σαφέστερη
18

19
20
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Όπως παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ευρύτερη Ευρώπη - γειτονικές
σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας στα ανατολικά και νότια σύνορά µας»
(COM(2003)104 τελικό, της 11 Μαρτίου 2003).
Για λεπτοµερέστερη ανάλυση των συνθηκών, βλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο
«Ανακοίνωση για τη βιοµηχανική πολιτική σε µια διευρυµένη Ευρώπη», (COM(2002)714 τελικό).
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται η έκθεση του Kάρντιφ για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
αγαθών και υπηρεσιών, η έκθεση για την ανταγωνιστικότητα, ο πίνακας αποτελεσµάτων της
εσωτερικής αγοράς καθώς και ο πίνακας αποτελεσµάτων της πολιτικής για τις επιχειρήσεις και ο
πίνακας αποτελεσµάτων για την καινοτοµία.
βλ. M. O’Mahony και B. van Ark (έκδ., 2003), όπ.π., υποσηµείωση 14.
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εικόνα των επιδόσεων µεµονωµένων βιοµηχανικών κλάδων ως προς την παραγωγικότητα,
και θα µας παρέχει µια συνεκτική στατιστική βάση, που θα ενηµερώνεται σε ετήσια βάση, επί
της οποίας θα πραγµατοποιηθεί εµπεριστατωµένη ανάλυση.
Η ανακοίνωση του ∆εκεµβρίου 2002 για τη βιοµηχανική πολιτική υπογράµµισε ότι η
βιοµηχανική πολιτική, παρόλο που είναι εκ φύσεως οριζόντια, θα πρέπει να λάβει υπόψη
την ανταγωνιστική κατάσταση των επιµέρους τοµέων. Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώθηκε
από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Οκτώβριο του 2003. Η Επιτροπή θα συνεχίσει
να παρέχει αναλύσεις επιµέρους βιοµηχανικών κλάδων ως βάση για τον εντοπισµό
συγκεκριµένων ανά κλάδο προβληµάτων ανταγωνιστικότητας και για τη βέλτιστη ανάµιξη
µέτρων πολιτικής σε ένα φάσµα τοµέων πολιτικής που επηρεάζουν τις συνθήκες του
συγκεκριµένου τοµέα. Αυτό αναµένεται επίσης να επιτρέψει στην Επιτροπή να µελετήσει τα
όργανα πρόβλεψης της αναδιάρθρωσης των βιοµηχανικών κλάδων. Η ανάλυση αυτή θα
πραγµατοποιείται σε στενή συνεννόηση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Tα µέρη
εκφράζουν τις απόψεις τους µε τη µορφή συστάσεων για ενέργειες που πρέπει να
αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Ένα παράδειγµα της προσέγγισης αυτής
είναι η πρωτοβουλία «G10 Φάρµακα». Μελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 2000 κατέδειξε
τα ανησυχητικά προβλήµατα ανταγωνιστικότητας του τοµέα αυτού και τόνισε την ανάγκη να
ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών στον τοµέα. Στη συνέχεια, µια µικρή οµάδα
11 αρµοδίων λήψης αποφάσεων σε ανώτερο επίπεδο22, που εκπροσωπούσαν τα κράτη µέλη
και τους ενδιαφεροµένους, συνεδρίασε µε στόχο την επίτευξη συναίνεσης για το µέλλον
αυτού του βιοµηχανικού κλάδου. Η οµάδα συµφώνησε σχετικά µε 14 ευρείες συστάσεις23 το
2002. Η Επιτροπή από την πλευρά της πρότεινε σειρά ενεργειών µέσω των οποίων η ίδια και
τα κράτη µέλη µπορούν να συνεργαστούν για την εφαρµογή αυτών των συστάσεων. Το
Συµβούλιο εξέδωσε ουσιαστικά συµπεράσµατα που υπογραµµίζουν τη σηµασία της
διατήρησης µιας ανταγωνιστικής φαρµακευτικής βιοµηχανίας στην Ευρώπη ώστε να
υποστηρίξουµε την επιστηµονική µας βάση, να εξασφαλίσουµε απασχόληση υψηλής
ποιότητας και να συµβάλουµε πλήρως στην επίτευξη των στόχων µας για τη δηµόσια υγεία.
Το Συµβούλιο κάλεσε τα κράτη µέλη να εξετάσουν τρόπους για τη βελτίωση των
συστηµάτων τιµολόγησης και επιστροφής των δαπανών και κάλεσε την Επιτροπή να
ξεκινήσει ένα προβληµατισµό ώστε να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή. Άλλα παραδείγµατα
αυτής της προσέγγισης περιλαµβάνουν το STAR 21 για την αεροδιαστηµική βιοµηχανία,
και το LeaderShip 2015 για τη ναυπηγική βιοµηχανία.
Η Επιτροπή επί του παρόντος συµµετέχει σε µια άσκηση σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα
του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης, ενώ στρέφει την προσοχή της και στις
υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Άλλες πρωτοβουλίες, ιδίως στους κλάδους της
αυτοκινητοβιοµηχανίας και της µηχανολογίας, πρόκειται να ακολουθήσουν σύντοµα. Η
αυτοκινητοβιοµηχανία αποτελεί έναν από τους πυλώνες της οικονοµίας της ΕΕ. Η Επιτροπή
προτίθεται να συγκροτήσει οµάδα υψηλού επιπέδου µε σκοπό την ανάλυση των
σηµαντικότερων προκλήσεων που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία αυτή, τον εντοπισµό τρόπων
και µέσων για τη βελτίωση των συνθηκών του βιοµηχανικού πλαισίου ώστε να αξιοποιηθούν
και να αναπτυχθούν πλήρως τα βιοµηχανικά πλεονεκτήµατα του κλάδου και τη συµβολή σε
µία ολοκληρωµένη πολιτική προσέγγιση. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσει να αναλυθεί η
ανταγωνιστικότητα διαφόρων τοµέων και να εκτιµηθούν οι συνέπειες των προηγούµενων και
των προβλεπόµενων κανονιστικών και λοιπών αποφάσεων.

22

23

Οµάδα υψηλού επιπέδου για την καινοτοµία και την παροχή φαρµάκων.

Η έκθεση της οµάδας το 2002, καθώς και περαιτέρω υλικό σχετικά µε την G-10, είναι διαθέσιµα στη
διεύθυνση: http://pharmacos.eudra.org
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5.2.

Η δηµιουργία του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου

Στο πλαίσιο της συµβολής της στην πρωτοβουλία της ΕΕ "Καλύτερη νοµοθεσία", η Επιτροπή
έχει δεσµευθεί να προβεί σε ευρείες διαβουλεύσεις µε όλους τους ενδιαφεροµένους και έχει
θέσει σε εφαρµογή ένα αποτελεσµατικό σύστηµα που θα της επιτρέπει να αξιολογεί τον
οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προτάσεών της πριν να λάβει
απόφαση για την καταλληλότητα µιας νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Η αµφισβήτηση της ίδιας
της ανάγκης για µια νοµοθετική ανταπόκριση και η µελέτη πιθανών εναλλακτικών
προσεγγίσεων αντί νοµοθεσίας αποτελεί σηµαντικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας. Το 2004,
περίπου οι µισές προτάσεις της Επιτροπής στο κύριο µέρος του προγράµµατος εργασίας της
θα ωφεληθούν από εκτεταµένη αξιολόγηση του αντικτύπου, σε αντίθεση µε το 20% περίπου
κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του συστήµατος. Γενικά, η Επιτροπή θα εντείνει τις
προσπάθειές της ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ανταγωνιστικότητα θα λαµβάνεται δεόντως
υπόψη στις προτάσεις που η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στα κράτη µέλη.
Ένα απλό και αποτελεσµατικό κανονιστικό περιβάλλον είναι αναγκαίο ώστε να επιτευχθεί ο
στόχος της ανταγωνιστικότητας και αυτό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σηµαίνει ειδικότερα µια
δυναµική εσωτερική αγορά που θα λειτουργεί εύρυθµα καθώς και αποτελεσµατικούς κανόνες
ανταγωνισµού. Το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη πρέπει όλα να
συµβάλουν για την επιτάχυνση της διαδικασίας µεταρρύθµισης σε αυτό τον τοµέα.
5.2.1.

΄Έγκριση νοµοθετικών θεµάτων που βρίσκονται σε εκκρεµότητα

Αφότου δροµολογήθηκε η στρατηγική της Λισσαβώνας, εγκρίθηκαν περισσότερα από 25
νοµοθετικά µέτρα για την επέκταση των µεταρρυθµίσεων σε αυτούς τους τοµείς, ενώ άλλες
είκοσι προτάσεις εξετάζονται από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η
στρατηγική για την εσωτερική αγορά 2003-200624 περιλαµβάνει ένα περιεκτικό πρόγραµµα
δράσης για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων από την εσωτερική αγορά
µετά τη διεύρυνση. Το πρόγραµµα αυτό είναι σηµαντικό ως σύνολο και πρέπει να
εφαρµοστεί µε αποφασιστικότητα.
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισµένες εκκρεµούσες νοµοθετικές προτάσεις για τις οποίες πρέπει
να αποφασίσουν γρήγορα το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προτάσεις
αυτές αποτελούν σηµαντικά δοµικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα µιας διευρυµένης
Ευρώπης, αλλά µόνον αν οι µεταξύ τους σχέσεις και συµπληρωµατικότητες ληφθούν
κατάλληλα υπόψη θα αποδώσουν τα µέγιστα πλεονεκτήµατα στο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν διατείνεται ότι περιλαµβάνει πλήρη κατάλογο των προτάσεων
αυτών. Ωστόσο, η αναφορά σε ορισµένα επιλεγµένα παραδείγµατα µε υψηλή πολιτική ή
οικονοµική σηµασία αποσκοπεί µάλλον στο να καταδείξει τις ισχυρές διατοµεακές συνεργίες
τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
– Το κοινοτικό πλαίσιο για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί
ουσιαστικό στοιχείο µίας αποτελεσµατικής εσωτερικής αγοράς, υποστηρίζει όµως
συγχρόνως την έρευνα και την καινοτοµία. Εάν η ΕΕ θέλει να παραµείνει ελκυστική για
τις επενδύσεις στην έρευνα, στις καινοτόµες ιδέες και στα προϊόντα, οφείλει να
εξασφαλίσει την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στο σύνολο των κρατών µελών
της. Συγχρόνως πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

24

Ανακοίνωση "Στρατηγική της εσωτερικής αγοράς - Προτεραιότητες 2003-2006" (COM (2003) 238
τελικό) της 07.05.2003.
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δεν εµποδίζει τη διαδικασία της καινοτοµίας και της διάδοσής της, θεσπίζοντας για
παράδειγµα υπερβολικά µακρές περιόδους προστασίας, και ότι η εκµετάλλευσή της δεν
εµποδίζει τον ανταγωνισµό. Μολονότι έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντική πρόοδος στον
τοµέα αυτό κατά τα τελευταία χρόνια, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει να ολοκληρώσουν και να εφαρµόσουν γρήγορα τις εκκρεµούσες νοµοθετικές
προτάσεις οι οποίες αποτελούν κύρια συστατικά στοιχεία ενός αποτελεσµατικού
συστήµατος προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται:
· το σχέδιο κανονισµού που προβλέπει ένα νοµικά ασφαλές και οικονοµικά
προσιτό κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Σύντοµα, η Επιτροπή θα υποβάλει
επίσηµη πρόταση σχετικά µε τη δικαιοδοσία. Το κοινοτικό σύστηµα διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας απαιτεί επίσης την αναθεώρηση της σύµβασης για το ευρωπαϊκό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
· το σχέδιο οδηγίας για τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των
εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή.
· το σχέδιο οδηγίας για τα µέτρα και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της
επιβολής των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η πρόταση αυτή
συµπληρώνει τον κανονισµό που εγκρίθηκε πρόσφατα για να διευκολύνει την
κατάσχεση
από
τις
τελωνειακές
αρχές
των
εµπορευµάτων
παραποίησης/αποµίµησης και των αναπαραχθέντων χωρίς άδεια (πειρατικών) τα
οποία προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ25.
– Η πρόταση οδηγίας σχετικά µε άδειες εισόδου και παραµονής ερευνητών από τρίτες
χώρες πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσµα µιας ευρείας και δυναµικής ευρωπαϊκής βάσης
γνώσεων, µε επαρκές και καλά ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Η πρόταση αυτή καθώς
και η συνεκτική ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο (βλ. µέρος 5.3) είναι απαραίτητες
ώστε να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερη για τους καλύτερους ερευνητές του πλανήτη
και να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτείται για τη
βιωσιµότητα των αυξανόµενων επενδύσεων στην έρευνα.
– Η Ευρώπη χρειάζεται ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον που να εξασφαλίζει δίκαιο
ανταγωνιστικό περιβάλλον και να επιτρέπει σε επιχειρήσεις µε έδρα στην Ευρώπη να
προσαρµόζονται αποτελεσµατικότερα µέσα στην εσωτερική αγορά ώστε να ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητά τους. Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τις προσφορές εξαγοράς
θα συµβάλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων: θα υποβάλει τη διοίκηση των
επιχειρήσεων σε αποτελεσµατικούς κανόνες της αγοράς και θα διευκολύνει την
αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων διατηρώντας συγχρόνως τα ουσιαστικά δικαιώµατα
προστασίας. Ο νέος κανονισµός για τις συγχωνεύσεις, ο οποίος εξετάζεται την περίοδο
αυτή στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβλέπει την απλούστευση των
διαδικασιών για την παραποµπή για έρευνα περιπτώσεων συγχωνεύσεων από την
Επιτροπή στις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών, αποσαφηνίζει το ουσιαστικό
κριτήριο για την αξιολόγηση του αντικτύπου των συγχωνεύσεων στον ανταγωνισµό και
επιφέρει περισσότερη ελαστικότητα στο χρονοδιάγραµµα για την εξέταση των
συγχωνεύσεων. Ο κανονισµός αυτός αναµένεται να εγκριθεί έως το τέλος του 2003.

25

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέµβαση των
τελωνειακών αρχών έναντι εµπορευµάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας και για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται έναντι των εµπορευµάτων που
διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόµοια δικαιώµατα, ΕΕ L 196/7 της 2.8.2003.
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– Η έγκριση και η αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθετικής δέσµης είναι αποφασιστικής
σηµασίας για να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί διαφανέστερο και ανοικτό στον
ανταγωνισµό το σύστηµα δηµόσιων συµβάσεων στην Ευρώπη. Ο τοµέας των δηµόσιων
συµβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 16 % περίπου του
ΑΕγχΠ της ΕΕ, απέχει ακόµα πολύ από την ανάπτυξη του πλήρους δυναµικού του. Οι
δηµόσιες συµβάσεις προωθούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα καθώς αποτελούν πολύ
σηµαντικό, ακόµα και κύριο συστατικό της ζήτησης σε ορισµένους τοµείς, όπως η
υγειονοµική περίθαλψη, οι µεταφορές, η προστασία του περιβάλλοντος και η άµυνα.
Επιπροσθέτως, οι δηµόσιες συµβάσεις συχνά διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη
τεχνολογικών πυρήνων. Χωρίς αυτή την προτεινόµενη νοµοθετική δέσµη δεν µπορεί να
επιτευχθεί ούτε η δηµιουργία µιας αγοράς «ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων» σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε η εξασφάλιση ενός νοµικού πλαισίου κατάλληλου για
περίπλοκες συµβάσεις, όπως εκείνες των διευρωπαϊκών δικτύων. Συγχρόνως, για να
υπάρχει ένας ανοικτός τοµέας δηµόσιων συµβάσεων απαιτείται µία ενεργός πολιτική
ανταγωνισµού ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πρακτικές που προκαλούν στρέβλωση του
ανταγωνισµού (δηλ. οι κρατικές ενισχύσεις, τα καρτέλ) δεν θα εξουδετερώσουν τα
πλεονεκτήµατα που µπορούν να επιφέρουν οι ανοικτές διαδικασίες δηµόσιων συµβάσεων.
– Μια δυναµική εσωτερική αγορά για το λιανικό εµπόριο θα δώσει τη δυνατότητα στους
οικονοµικούς παράγοντες και στους χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των τελικών
καταναλωτών, να αποκοµίσουν τα πλήρη οφέλη από την εσωτερική αγορά. Πρέπει να
εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι ικανοί να επιλέγουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες
που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους σε οποιοδήποτε σηµείο της εσωτερικής
αγοράς µέσω µιας δραστήριας πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές. Ωστόσο, πρέπει
ακόµη να γίνουν πολλά στον τοµέα του λιανικού εµπορίου, τόσο για τα αγαθά όσο και για
τις υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να
δοθεί ώθηση στις διασυνοριακές συναλλαγές. Η πρόταση οδηγίας-πλαισίου για τις
αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και η πρόταση κανονισµού για τη διοικητική
συνεργασία αποτελούν σηµαντικές πρωτοβουλίες για να περιοριστεί ο κατακερµατισµός
των εθνικών νοµοθεσιών για τους καταναλωτές στην ΕΕ και ο κατακερµατισµός της
αγοράς.
– Η βελτίωση των συνθηκών του πλαισίου για τους βιοµηχανικούς κλάδους απαιτεί
ενέργειες στο µη κανονιστικό τοµέα αλλά και στον κανονιστικό τοµέα. Βασικά
παραδείγµατα στον κανονιστικό τοµέα περιλαµβάνουν την ανασκόπηση της νοµοθεσίας
της ΕΕ για τα φάρµακα που επί του παρόντος συζητείται από το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, πιο πρόσφατα, την πρόταση της Επιτροπής για νέα
νοµοθεσία σχετικά µε τις χηµικές ουσίες, η οποία υπέστη σηµαντική αναθεώρηση µετά
τη δηµόσια διαβούλευση και τη διεξοδική αξιολόγηση του αντικτύπου. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Οκτωβρίου του 2003 δήλωσε ότι η νοµοθεσία της ΕΕ δεν πρέπει να
αποτελεί εµπόδιο για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε σύγκριση µε τη νοµοθεσία σε
άλλους µείζονες οικονοµικούς τοµείς. Στη βάση αυτή, τόνισε ότι η πρόταση για τη νέα
νοµοθεσία σχετικά µε τις χηµικές ουσίες θα αποτελέσει την πρώτη δοκιµή για την
εφαρµογή αυτής της προσέγγισης. Θα παρέχει στον κλάδο ένα σταθερό, προβλέψιµο
πλαίσιο εντός του οποίου ο κλάδος θα µπορεί να προγραµµατίζει και να αναπτύσσεται,
ενώ θα διαφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και θα ενθαρρύνει την καινοτοµία.
– Γενικότερα, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ανάπτυξη υπογράµµισε
επιπλέον σηµαντικές αποφάσεις που εκκρεµούν και έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να
κινητοποιήσουν τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα
µεταφορών, για την προώθηση της επέκτασης των δικτύων ευρείας ζώνης και για την
υποστήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας. Τα δίκτυα αυτά θα
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αποτελέσουν αποφασιστικό παράγοντα για τη βελτίωση των συνθηκών του ανταγωνισµού
µέσα στην Ένωση. Παρόλο που οι συµπληρωµατικοί ρόλοι του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικότερα, η σηµασία του ρόλου της
δηµόσιας χρηµατοδότησης παραµένει σαφής. Οι πρωτοβουλίες που πρέπει να τονιστούν
στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνουν πρόσφατες προτάσεις οι οποίες επικαιροποιούν τις
κατευθυντήριες γραµµές και τους κανόνες για τη χρηµατοδότηση των διευρωπαϊκών
δικτύων, τροποποιήσεις στο ευρωπαϊκό σύστηµα ευρωβινιέτας και προτάσεις στον
τοµέα της φορολογίας των µητρικών και θυγατρικών εταιρειών και στον τοµέα των
συγχωνεύσεων.
5.2.2.

Να εξασφαλιστεί ότι τα ζητήµατα της ανταγωνιστικότητας συνεκτιµώνται δεόντως

Εάν η Ευρώπη επιθυµεί να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων για τις διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις ώστε να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και τη µεγέθυνση µε σκοπό
να διαφυλάξει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς µας στόχους, το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγµα της Επιτροπής
µεριµνώντας ώστε τα µέτρα που θα εγκρίνουν να λαµβάνουν όντως υπόψη τις
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Αυτό πρέπει να γίνει σε ανοικτή διαβούλευση µε όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη και µε ευθυκρισία στην αξιολόγηση του οικονοµικού, κοινωνικού και
περιβαλλοντικού αντικτύπου των προτάσεων καθ' όλη τη διάρκεια της νοµικής τους ισχύος.
Η Επιτροπή είναι πρόθυµη να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή πραγµατοποιώντας
αξιολογήσεις του αντικτύπου και βοηθώντας άλλα θεσµικά όργανα, εάν το επιθυµούν, στην
αξιολόγηση του αντικτύπου των προτεινόµενων αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, το εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003 ανέθεσε ένα σηµαντικό ρόλο στο Συµβούλιο
Ανταγωνιστικότητας. Τόνισε ότι πρέπει να πραγµατοποιείται διαβούλευση µε το
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας για οποιαδήποτε πρόταση µπορεί να έχει ουσιαστικές
συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα -ακόµη και εάν αυτή δεν εµπίπτει στην άµεση
αρµοδιότητά του.
5.2.3.

Να µεταφερθεί και να εφαρµοστεί η νοµοθεσία σε εθνικό επίπεδο

Η έγκριση κατάλληλης νοµοθεσίας, βασισµένης σε µια σοβαρή αξιολόγηση του αντικτύπου,
δεν είναι αρκετή. Μόλις εγκριθεί από το Συµβούλιο, τα κράτη µέλη πρέπει να µεταφέρουν
στην εσωτερική έννοµη τάξη τους νοµοθεσία η οποία δεν θα έχει άµεση ισχύ, πρέπει να
την εφαρµόσουν εντός των καθορισµένων προθεσµιών µε όλες τις διοικητικές διαδικασίες
που αυτό προϋποθέτει και πρέπει να την εφαρµόσουν σωστά στην πράξη. Πρόσφατα
στοιχεία δίνουν µία µάλλον απογοητευτική εικόνα για τη στάση των κρατών µελών στον
τοµέα αυτό. Ο µέσος χρόνος που απαιτείται για την έγκριση και τη νοµική µεταφορά των
οδηγιών για την εσωτερική αγορά, οι οποίες εγκρίθηκαν από το 1993 έως τον Απρίλιο του
2002, ήταν 2,28 έτη. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη µεταφορά των οδηγιών, πέρα από
τις καθορισµένες προθεσµίες, καθυστερούν την αποτελεσµατική εφαρµογή των οδηγιών για
επιπλέον 2,21 έτη κατά µέσον όρο. Ως εκ τούτου, ο µέσος συνολικός χρόνος για την
εφαρµογή του µέσου µεταρρυθµιστικού µέτρου είναι 4,49 έτη. Για παράδειγµα, λίγα µόνο
κράτη µέλη έχουν ήδη µεταφέρει στην εθνική έννοµη τάξη τους την οδηγία για την έννοµη
προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, η οποία έπρεπε να είχε µεταφερθεί έως τις 30
Ιουλίου 2000. Η οδηγία αυτή, µαζί µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, είναι
αποφασιστικής σηµασίας για τη δηµιουργία ενός σαφούς και αποτελεσµατικού δικτύου για τη
διανοητική ιδιοκτησία σε έναν τοµέα ο οποίος εξαρτάται έντονα από τη γνώση, όπως είναι οι
βιοεπιστήµες και η βιοτεχνολογία. Στον ίδιο τοµέα, ορισµένα κράτη µέλη δεν µετέφεραν
στην έννοµη τάξη τους την οδηγία για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων
οργανισµών στο περιβάλλον, η οποία έπρεπε να είχε µεταφερθεί έως τις 17 Οκτωβρίου 2002.
Η οδηγία αυτή είναι, όµως, ουσιαστικής σηµασίας έτσι ώστε να παρέχεται, ταυτόχρονα, ένα
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αξιόπιστο νοµικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τους οικονοµικούς παράγοντες και µια αυστηρή,
διαφανής και αποτελεσµατική διαδικασία έγκρισης· χωρίς τα στοιχεία αυτά, η βάση για την
επιστήµη και την τεχνολογία στον τοµέα αυτό στην ΕΕ θα υπονοµευτεί σοβαρά26.
5.2.4.

Να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα µεταξύ της εθνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας
της ΕΕ

Τέλος, τα κράτη µέλη πρέπει να συνειδητοποιούν και να αξιολογούν τον αντίκτυπο της
νέας και της υφιστάµενης νοµοθεσίας τους στην ανταγωνιστικότητα. Τα κράτη µέλη
θεσπίζουν πληθώρα νοµοθετικών πράξεων σε αρκετούς τοµείς, στους οποίους η
Κοινότητα δεν διαθέτει αρµοδιότητες ή στους οποίους η Κοινότητα δεν έχει ακόµη υποβάλει
νοµοθετικές προτάσεις ή στους οποίους η κοινοτική νοµοθεσία παρέχει κάποια διακριτική
ευχέρεια στα κράτη µέλη. Στον τοµέα των κανονισµών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών και µόνο, τα κράτη µέλη συντάσσουν κάθε χρόνο από 500 έως
600 σχέδια κανονισµών, η πλειονότητα των οποίων αφορά τους τοµείς των τροφίµων και της
γεωργίας, των τηλεπικοινωνιών και των µεταφορών27. Κατά µέσον όρο, το 10% των σχεδίων
που κοινοποιούνται στην Επιτροπή από τα κράτη µέλη είναι ασυµβίβαστα είτε µε τη συνθήκη
ΕΚ είτε µε το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και χρειάζονται τροποποίηση πριν από την έγκρισή
τους. Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η νέα νοµοθεσία δεν έχει αρνητικές
συνέπειες στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και ότι δεν προκαλεί στρεβλώσεις ή αδικαιολόγητα
εµπόδια στο εµπόριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να
υποβάλλουν αξιολογήσεις αντικτύπου όταν κοινοποιούν τεχνικούς κανονισµούς για προϊόντα
και υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.
5.3.

Ένταση των προσπαθειών για την προώθηση της έρευνας, της καινοτοµίας και
της επιχειρηµατικότητας

Η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για την έρευνα, την καινοτοµία
και την επιχειρηµατικότητα είναι αποφασιστικής σηµασίας. Παρόλο που είναι ουσιαστική η
δηµιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις στο σύνολο της ΕΕ, η
Ευρώπη πρέπει να καταβάλει ακόµα περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας. Το πρόγραµµα δράσης για τις επενδύσεις στην έρευνα28 έχει στόχο
να καταστήσει την Ευρώπη ελκυστικότερη στις ιδιωτικές επενδύσεις για την έρευνα,
επιτυγχάνοντας έτσι τους στόχους που καθορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη
Βαρκελώνη το Μάρτιο του 2002 για ένα συνολικό επίπεδο επενδύσεων ύψους 3% του
ΑΕγχΠ, τα 2/3 από τις οποίες θα προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα. Το πρόγραµµα δράσης
προβλέπει ένα συνεκτικό σύνολο νοµοθετικών µέτρων, µέτρων συντονισµού και κινήτρων σε
πολλούς τοµείς πολιτικής, όπως η έρευνα, η καιτονοµία, τα δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας, οι χρηµατοοικονοµικές αγορές, το ανθρώπινο δυναµικό, η ρύθµιση της αγοράς
προϊόντων, τα φορολογικά κίνητρα και η πολιτική ανταγωνισµού. Aπευθύνεται στα κράτη
µέλη, στην Επιτροπή και στους ενδιαφερόµενους φορείς (βιοµηχανία, επενδυτές και
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Με περαιτέρω µειώσεις των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη για τους ΓΤΟ στην ΕΕ, που ήδη
έχουν µειωθεί κατά 39 % τα τελευταία χρόνια σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη (“Ανασκόπηση των ΓΤΟ στο
πλαίσιο της έρευνας και της ανάπτυξης και των προγραµµατιζόµενων ενεργειών στην Ευρώπη, IPTS/JRC,
2003, ISBN: 92-894-5572-1) και µετεγκατάσταση της καινοτόµου έρευνας, των επιτόπιων δοκιµών και της
εµπορευµατοποίησης των νέων ΓΤΟ έξω από την ΕΕ.

Τα µέτρα αυτά κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και κανονισµών.
Ανακοίνωση "Επενδύοντας στην έρευνα: το πρόγραµµα δράσης για την Ευρώπη" (COM (2003) 226
τελικό/2) της 04.06.2003.
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δηµόσιος τοµέας έρευνας) και ως εκ τούτου αποτελεί καλό παράδειγµα εγγράφου πολιτικής
της Επιτροπής, το οποίο εκφράζει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας.
Η ενίσχυση της έρευνας, η προαγωγή της καινοτοµίας και η προώθηση της
επιχειρηµατικότητας αποτελούν, ωστόσο, τοµείς στους οποίους η πρόοδος εξαρτάται
κυρίως από τα κράτη µέλη και από τη βούλησή τους να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις σε
εθνικό επίπεδο. Και εδώ επίσης, τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν πώς οι εθνικές τους
πολιτικές αλληλοεπηρεάζονται και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. Η ανοικτή µέθοδος
συντονισµού αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την υπέρβαση του ζητήµατος των
αρµοδιοτήτων και για να µπορέσει η ΕΕ να συµβάλει στην πραγµατοποίηση προόδου σε
τοµείς στους οποίους δεν διαθέτει νοµοθετική εξουσία. Λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές
διαφορές, συµβάλλει στην επίτευξη περισσότερης συνεκτικότητας/σύγκλισης των εθνικών
πολιτικών για την επίτευξη των στόχων που έχει καθορίσει η ΕΕ, δηµιουργώντας ένα
µηχανισµό αµοιβαίας µάθησης ο οποίος βασίζεται στη διάδοση και την ανταλλαγή των
καλών πρακτικών και στη συγκριτική αξιολόγηση σε συγκεκριµένους τοµείς. Προβλέπει
επίσης την περιοδική παρακολούθηση της προόδου που πραγµατοποιείται µέσω του
καθορισµού δεικτών, της στοχοθέτησης και της διενέργειας αξιολογήσεων από οµοτίµους.
Τα κράτη µέλη οφείλουν, ιδίως, να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους ακόλουθους τοµείς
εφαρµογής της ανοικτής µεθόδου συντονισµού:
– Στην πολιτική για τις επιχειρήσεις, όπου το Νοέµβριο του 2002 το Συµβούλιο κάλεσε τα
κράτη µέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν να εργάζονται σε εθελοντική βάση για τη
θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων σε επτά τοµείς πολιτικής οι οποίοι είναι
αποφασιστικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα και προσδιορίζονται στον πίνακα
αποτελεσµάτων επιχειρήσεων και να εξετάσουν τις δυνατότητες διοργάνωσης περιοδικής
παρακολούθησης, ανάλυσης και αξιολόγησης από οµοτίµους για τη συζήτηση των
πολιτικών που αναπτύσσονται στα κράτη µέλη. Το Συµβούλιο κάλεσε επίσης τα κράτη
µέλη και την Επιτροπή να δώσουν νέα ώθηση στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας
και των µικρών επιχειρήσεων καθορίζοντας ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις ώστε να µπορέσει να
αξιολογηθεί η πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
το 2004.
– Στον τοµέα της καινοτοµίας, όπου τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να εντείνουν τη
συνεργασία τους έτσι ώστε να ενισχύσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες για το συντονισµό
των πολιτικών για την καινοτοµία σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο του ∆ιαγράµµατος
Τάσεων για την Καινοτοµία. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει επίσης να
δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο κοινών στόχων για την ενίσχυση της καινοτοµίας στην ΕΕ και
ένα µηχανισµό αξιολόγησης της προόδου.
– Και πιο πρόσφατα στον τοµέα της πολιτικής για την έρευνα και την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Στον τοµέα αυτό, το Συµβούλιο κάλεσε τα κράτη µέλη και
την Επιτροπή να χρησιµοποιήσουν την ανοικτή µέθοδο συντονισµού ως εργαλείο για το
συµµερισµό της εµπειρίας, την προετοιµασία αµοιβαία συνεκτικών µεταρρυθµίσεων για
πρόοδο προς τους στόχους του 3% επένδυσης στην έρευνα και ιδίως να στηρίξουν την
εφαρµογή εκείνων των τµηµάτων του σχεδίου δράσης για την επένδυση στην έρευνα που
εξαρτώνται από τα κράτη µέλη. Το ίδιο ισχύει για ενέργειες στον τοµέα του ανθρώπινου
δυναµικού για την έρευνα, ιδίως εκείνων που εµπίπτουν στη στρατηγική για την
κινητικότητα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και, πιο συγκεκριµένα, για τα επείγοντα
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µέτρα που περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση που εγκρίθηκε πρόσφατα για τις
σταδιοδροµίες των ερευνητών29.
Στο πλαίσιο αυτό, και συνεκτιµώντας τις διαρθρωτικές τους αδυναµίες, τα συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης απαιτούν άµεση µεταρρύθµιση έτσι ώστε να επιτευχθούν οι
στρατηγικοί στόχοι της Λισσαβώνας30.
5.4.

Η συµβολή της Επιτροπής

Η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες ώστε να δώσει στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στα κράτη µέλη µία περισσότερο ολοκληρωµένη θεώρηση του έργου της
στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας, µέσω του συστηµατικού προσδιορισµού συνεργιών
µεταξύ πολιτικών ενεργειών που συµβάλλουν άµεσα στην ανταγωνιστικότητα. Επί του
παρόντος, διεξάγει µια “άσκηση αναλυτικής εξέτασης” των περισσότερων πολιτικών της ΕΕ
για να προσδιορίσει τις προτεραιότητες για τη βελτίωση της συµβολής τους στην
ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας.
Στο πλαίσιο των εργασιών της για την ανταγωνιστικότητα, η Επιτροπή θα παρέχει πρώτα
αναλύσεις σε οριζόντιο και σε τοµεακό επίπεδο για να προσδιορίσει την ανάγκη για δράση.
Μόνο τότε θα λάβει τα αναγκαία µέτρα στον κανονιστικό τοµέα καθώς και στον τοµέα της
έρευνας, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας.
Τέλος, η Επιτροπή σκοπεύει να τονίσει περισσότερο τις προτάσεις εκείνες για τις οποίες θα
πραγµατοποιήσει εκτεταµένη αξιολόγηση του αντικτύπου κατά την παρουσίαση του ετήσιου
προγράµµατος εργασίας της. Το Παράρτηµα 1 παρέχει περισσότερες λεπτοµέρειες µε στόχο
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που η Επιτροπή σκοπεύει να ξεκινήσει ή να συνεχίσει
στο επόµενο 12µηνο.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο συνεχιζόµενος διαρθρωτικός µετασχηµατισµός των οικονοµιών µας, µε έναν ολοένα
αυξανόµενο ρόλο για τον τοµέα των υπηρεσιών, είναι αναπόφευκτος από οικονοµική άποψη.
Μαζί του, αναµένεται να συµβούν ορισµένες µετεγκαταστάσεις και άλλες προσαρµογές. Όλα
αυτά προξενούν κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα σε όσους επηρεάζονται άµεσα. Η
αυξανόµενη σηµασία των υπηρεσιών στην οικονοµία δεν σηµαίνει ότι η βιοµηχανική
παραγωγή πρέπει να ελαττωθεί. Είναι αλήθεια ότι, έως σήµερα, η διαδικασία αυτή ήταν
συνδεδεµένη µε µια συνεχή αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής -παρά τη µείωση της
απασχόλησης στη βιοµηχανία- που έγινε δυνατή µέσω της σταθερής αύξησης της
παραγωγικότητας της βιοµηχανίας.
Η επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει απώλεια
ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για σοβαρή αιτία ανησυχίας λόγω των κινδύνων που ενέχει
για τις επιδόσεις της βιοµηχανίας µας και για την ικανότητά µας να χειριστούµε τη
διαρθρωτική προσαρµογή· γιατί η απώλεια της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας και η
αποβιοµηχάνιση είναι οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος.
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Ανακοίνωση "Ερευνητές στον Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας: Ενα επάγγελµα, πληθώρα σταδιοδροµιών"
COM (2003) 436 της 18.07.2003.
βλ. υποσηµείωση 10.
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Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, δεν υπάρχουν, προς το παρόν, ατράνταχτες αποδείξεις ότι η
Ευρώπη διέρχεται περίοδο αποβιοµηχάνισης µε την απόλυτη έννοια του όρου. Ωστόσο, η
τρέχουσα διαρθρωτική προσαρµογή των οικονοµιών µας προξενεί προβλήµατα στις τοπικές
οικονοµίες, παρά το ότι η εθνική οικονοµία ωφελείται από τη βελτιωµένη διάθεση των
πόρων. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία και για να αυξηθεί η δηµιουργία απασχόλησης
είναι ουσιώδες να αυξηθεί το δυναµικό της παραγωγικότητάς µας και να δοθεί ώθηση στην
ανταγωνιστικότητά µας. Για τον σκοπό αυτό, οι επενδύσεις στην έρευνα, στην καινοτοµία,
στην κατάρτιση και στις ΤΠΕ, καθώς και η αναδιοργάνωση της εργασίας, αποτελούν ζωτικές
συνιστώσες της διαδικασίας µετάβασης. Τέλος, είναι ουσιαστικής σηµασίας να προβλέπουµε
και να είµαστε καλύτερα προετοιµασµένοι για την αντιµετώπιση τέτοιων προκλήσεων
προσαρµογής.
Η παρούσα ανακοίνωση είναι απλώς µια προκαταρκτική ανάλυση αυτών των εξελίξεων.
Τους επόµενους µήνες, η Επιτροπή σκοπεύει να εµβαθύνει περαιτέρω την ανάλυση αυτή και
να υποβάλει προτάσεις µε την ευκαιρία των επόµενων ενεργειών της ανακοίνωσής της για τη
βιοµηχανική πολιτική. Οι προτάσεις αυτές θα τεθούν, επίσης, εντός του πλαισίου των
εργασιών προετοιµασίας των µελλοντικών Οικονοµικών Προοπτικών, που θα έχουν στόχο να
παρέχουν ένα πολιτικό σχέδιο για τη διευρυµένη Ένωση από το 2006 και µετά.
Η Επιτροπή έχει επανειληµµένα αναγνωρίσει τη σηµασία της ανταγωνιστικότητας για τις
επιδόσεις της οικονοµίας µας. Θα εξακολουθήσει να επιµένει ως προς τη σηµασία της
αύξησης της ανταγωνιστικότητας και θα εκµεταλλευθεί την ευκαιρία για να ασχοληθεί εκ
νέου µε αυτό το ζήτηµα στην επερχόµενη έκθεση της άνοιξης του 2004.
Έχει επίσης ζωτική σηµασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να αποφασίσουν
σχετικά µε τις σηµαντικές προτάσεις που εκκρεµούν ενώπιόν τους και οι οποίες επηρεάζουν
την ανταγωνιστικότητα. Ζωτική σηµασία έχει, επίσης, και τα δύο αυτά όργανα να
συνεκτιµήσουν πλήρως τις επιπτώσεις όλων των αποφάσεών τους στην ανταγωνιστικότητα..
Στον τοµέα αυτόν, το Συµβούλιο έχει αναθέσει ένα σηµαντικό καθήκον στο Συµβούλιο
Ανταγωνιστικότητας, καθώς πρέπει να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις µε αυτό και πρέπει
να γνωµοδοτεί για σηµαντικές προτάσεις που δεν εµπίπτουν στην άµεση αρµοδιότητά του.
Για να εκτελέσει αυτό το καθήκον, το Συµβούλιο πρέπει να εξετάσει τον τρόπο διάδρασης
µεταξύ των διαφορετικών στοιχείων του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αναπτύξει
τέτοιους µηχανισµούς.
Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται επίσης από τις πολιτικές σε εθνικό επίπεδο.
Οικονοµική ολοκλήρωση σηµαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα του συνόλου δεν µπορεί να
διαχωριστεί από την ανταγωνιστικότητα των µερών. Αν κάθε κράτος µέλος δεν λάβει τα
µέτρα που απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο, η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ δεν θα εξασφαλιστεί.
Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει αναλύσεις µε σκοπό να
προσδιορίζονται βασικά ζητήµατα ανταγωνιστικότητας. Όποτε χρειάζεται, θα υποβάλλει
κατάλληλες προτάσεις, αφού µελετήσει εναλλακτικές οδούς αντί της νοµοθεσίας,
πραγµατοποιήσει δηµόσια διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους και διεξαγάγει αξιολόγηση
του αντικτύπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

∆ραστηριότητες και πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα
1.
Η βιοµηχανική πολιτική ως µέσο αντιµετώπισης των προκλήσεων για τη
βιοµηχανία της ΕΕ
Η εµπεριστατωµένη ανάλυση και η τακτική παρακολούθηση της κατάστασης συγκεκριµένων
κλάδων επιτρέπουν στην Επιτροπή να εντοπίσει τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να
διασφαλιστεί η ύπαρξη των συνθηκών εκείνων που παρέχουν στη βιοµηχανία τη δυνατότητα
να αναπτύσσει και να αξιοποιεί το ανταγωνιστικό δυναµικό της. Στην ανακοίνωσή της του
∆εκεµβρίου 2002 για τη βιοµηχανική πολιτική, η Επιτροπή δήλωσε ότι οι περισσότερες
πολιτικές της ΕΕ µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι
επιχειρήσεις θα ευδοκιµούν, δηµιουργώντας έτσι τις συνθήκες που θα βοηθήσουν την
Ευρώπη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έθεσε η ίδια στη Λισσαβώνα και το
Γκέτεµποργκ. Η Επιτροπή υπογράµµισε ιδιαίτερα την ανάγκη να ακολουθηθεί µία ισόρροπη
προσέγγιση στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη και να εξασφαλιστεί ότι
ένας πυλώνας της βιώσιµης ανάπτυξης δεν θα αναπτύσσεται εις βάρος των άλλων.
Το 2003, η Επιτροπή πραγµατοποίησε άσκηση εσωτερικής αναλυτικής εξέτασης των
περισσότερων πολιτικών της ΕΕ. Αναλύθηκαν έτσι ορισµένα οριζόντια ζητήµατα βάσει των
διαφόρων πολιτικών, όπως ο ρόλος της γνώσης ως παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης και
µεγέθυνσης ή η αλληλεπίδραση µεταξύ της αύξησης της παραγωγικότητας και της
αύξησης του ποσοστού απασχόλησης. Μια άλλη άσκηση επικεντρώθηκε στην
ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας και στην προστασία του περιβάλλοντος και στόχευε
στην αύξηση της σύγκλισης των αναλύσεων που στηρίζουν την περιβαλλοντική πολιτική και
τη βιοµηχανική πολιτική. Η αναλυτική εξέταση προσδιόρισε επίσης πιθανότητες για
βελτίωση της συµβολής των πολιτικών της ΕΕ στην ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, µε
ταυτόχρονο σεβασµό των πρωταρχικών στόχων αυτών των πολιτικών. Ως αποτέλεσµα της
διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή εντόπισε κάποιες δυνατότητες για συνεργίες, όπως στα
ακόλουθα παραδείγµατα:
· Περιφερειακή πολιτική: Aντιµετώπιση των βιοµηχανικών συνεπειών της
διεύρυνσης, κυρίως σε τοµεακό επίπεδο· καλύτερη ενθάρρυνση των
περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας.
· Πολιτική έρευνας και ανάπτυξης: τεχνολογικές πλατφόρµες ως κύρια
πρωτοβουλία που θα συµβάλει στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων, τόσο σε
βασικούς τοµείς τεχνολογίας όσο και σε ώριµους κλάδους.
· Πολιτική για την κοινωνία της πληροφορίας: ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της
έγκρισης και χρήσης ΤΠΕ που αποτελούν σηµαντική πηγή αύξησης της
παραγωγικότητας και αυξηµένης αποδοτικότητας στο δηµόσιο τοµέα, µέσω τριών
αξόνων: του σχεδίου δράσης eEurope για την ενθάρρυνση του ανταγωνισµού και
της επένδυσης µέσω ενός προβλέψιµου νοµικού περιβάλλοντος, και της
ενθάρρυνσης της καινοτοµίας µέσω της στήριξης της έρευνας και της ανάπτυξης.
· Πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης: η πρόοδος ως προς την αναγνώριση
των επαγγελµατικών προσόντων, τις ενέργειες παρακολούθησης των ελλείψεων
ειδικοτήτων και την εξασφάλιση της προσφοράς ειδικευµένου εργατικού
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δυναµικού, τις εταιρικές σχέσεις µεταξύ της εκπαιδευτικής και της
επιχειρηµατικής κοινότητας µε σκοπό τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας· όλα
τα παραπάνω θα ωφελούσαν τη βιοµηχανία.
· Εµπορική πολιτική: Ανάπτυξη της εξωτερικής διάστασης της ενιαίας αγοράς,
προωθώντας, για παράδειγµα, προσεγγίσεις της ΕΕ για τις τεχνικές κανονιστικές
ρυθµίσεις και την αξιολόγηση της συµµόρφωσης· ενίσχυση της πρόσβασης των
εξαγωγέων της ΕΕ σε αγορές τρίτων χωρών· όσον αφορά την υφαντουργία και τη
βιοµηχανία ειδών ένδυσης, βελτίωση των παραγόντων ανταγωνιστικότητας που
συνδέονται µε την καινοτοµία, την έρευνα, τις δεξιότητες, την τεχνολογία και την
προστιθέµενη αξία ως µέσων προσαρµογής, ιδίως στην προοπτική της
κατάργησης των ποσοστώσεων που αποµένουν στον τοµέα της υφαντουργίας των
ειδών ένδυσης.
· Περιβαλλοντική πολιτική: ∆ιερεύνηση των εθελοντικών εναλλακτικών λύσεων
για τις κανονιστικές ρυθµίσεις, ανάπτυξη µιας πολιτικής βιώσιµης παραγωγής και
ανάλυση των όρων για περαιτέρω ανάπτυξη των οικολογικών βιοµηχανιών, και
εξισορρόπηση του βραχυπρόθεσµου κόστους και του µακροπρόθεσµου κέρδους
από την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος.
· Πολιτική ανταγωνισµού: ∆υνατότητες ανάλυσης ενός φάσµατος σηµαντικών
ζητηµάτων για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, όπως το ζήτηµα της
κατάλληλης γεωγραφικής αγοράς ή το πώς µπορεί να ενισχυθεί η καινοτοµία και
διάδοσή της µε τρόπο συνεπή µε τους κανόνες περί ανταγωνισµού.
· Φορολογική πολιτική: Η διερεύνηση της χρήσης της φορολογίας των ΜΜΕ στη
χώρα τους θα µπορούσε να ανοίξει ένα δρόµο για τη διευκόλυνση της
δηµιουργίας, της ανάπτυξης και της µεταβίβασης επιχειρήσεων· η αύξηση της
χρησιµοποίησης µιας ποικιλίας µέσων, όπου περιλαµβάνεται η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να εντοπίζουν τις χρήσιµες
βελτιώσεις της φορολογικής αντιµετώπισης των επιχειρήσεων χωρίς να τίθενται
προβλήµατα αρµοδιοτήτων.
· Εσωτερική αγορά: Η βελτιστοποίηση των αµυντικών προµηθειών θα µπορούσε
να εξασφαλίσει τεράστια οφέλη για τη βιοµηχανία.
· Πολιτική απασχόλησης: Θα ήταν χρήσιµη η
ανταγωνιστικότητας στον τοµεακό κοινωνικό διάλογο.

συζήτηση

ζητηµάτων

· Πολιτική για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών: Εξασφάλιση
ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του υψηλού επιπέδου υγείας και προστασίας των
καταναλωτών χωρίς να επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα των ΜΜΕ.
· Πολιτικές µεταφορών και ενέργειας: Θα πρέπει να προβλεφθούν οι
µακροπρόθεσµες εξελίξεις στον τοµέα της ενέργειας (ιδίως των επιπέδων τιµών)
και στον τοµέα των µεταφορών, όσον αφορά ιδιαιτέρως στον αντίκτυπό τους για
την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας. Επιπλέον, η ΕΕ θα προωθήσει τις
προσεγγίσεις της όσον αφορά ζητήµατα προτύπων σε διεθνή φόρα όπως ο ICAO
ή ο IMO.
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Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει περισσότερο εµπεριστατωµένη έκθεση σχετικά µε τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ελέγχου στις αρχές του 2004.
2.

Η συνέχιση των εργασιών για ένα προβλέψιµο νοµικό πλαίσιο

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για
τις επιχειρήσεις υποβάλλοντας προτάσεις για ορισµένες σηµαντικές πρωτοβουλίες:
– Μία ακµάζουσα εσωτερική αγορά αγαθών: η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει διάφορες
νοµοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς προϊόντων. Μια πρόταση κανονισµού για την εφαρµογή της αµοιβαίας
αναγνώρισης θα αποσκοπεί στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων
σε µη εναρµονισµένους τοµείς. Η υποβολή µιας πρότασης που θα αφορά πτυχές που
ισχύουν για όλους τους τοµείς οι οποίοι καλύπτονται από το «σύστηµα νέας
προσέγγισης» θα επιτρέψει την ενίσχυση της συνέπειας των οδηγιών «νέας προσέγγισης»
και τη βελτίωση της οµοιόµορφης εφαρµογής τους.
– Εκσυγχρονισµένο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων: Η Επιτροπή έχει αναλάβει ορισµένες
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των συνεχιζόµενων εργασιών της για τη µεταρρύθµιση και τον
εκσυγχρονισµό των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί
στην απλούστευση της έγκρισης ενισχύσεων που προωθούν τους οικονοµικούς στόχους
της Κοινότητας, διατηρώντας παράλληλα αυστηρό έλεγχο των µορφών ενισχύσεων που
προκαλούν περισσότερες στρεβλώσεις. Οι προτεινόµενες πρωτοβουλίες περιλαµβάνουν τα
εξής:
· Θα υποβάλει πρόταση για σχέδιο κανονισµού που διευρύνει την απαλλαγή κατά
κατηγορίες για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη στις
ΜΜΕ, ο οποίος αναµένεται να εγκριθεί στις αρχές του 2004. Ο κανονισµός αυτός
θα απλουστεύσει σηµαντικά την εφαρµογή των συστηµάτων για την υποστήριξη
των επενδύσεων από τις ΜΜΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη στα κράτη µέλη.
· Οι κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας για τις κρατικές ενισχύσεις για τη
διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων θα
αναθεωρηθούν προκειµένου να επιταχυνθεί η έγκριση των µέτρων διάσωσης,
ελαχιστοποιώντας συγχρόνως τις αρνητικές συνέπειες των πλέον
µακροπρόθεσµων µέτρων αναδιάρθρωσης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
· Η Επιτροπή προτίθεται να αρχίσει διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη πριν από το
τέλος του 2003 σχετικά µε µια πολύ απλουστευµένη προσέγγιση για την
αξιολόγηση ορισµένων τύπων ενισχύσεων για τις οποίες µπορεί να θεωρηθεί,
λόγω του ύψους τους ή των τοµέων στους οποίους χορηγούνται, ότι δεν είναι
πιθανό να έχουν σηµαντικές συνέπειες για τον ανταγωνισµό ή το εµπόριο στο
εσωτερικό της Κοινότητας. Αυτό αφορά ιδιαιτέρως τις ενισχύσεις που
προορίζονται για την επίτευξη σηµαντικών κοινοτικών στόχων, όπως η
προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, η προστασία του περιβάλλοντος, η
δηµιουργία νέων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, η προώθηση της
κατάρτισης και η προώθηση των ΜΜΕ».
– Μία πραγµατική εσωτερική αγορά υπηρεσιών: το µερίδιο των υπηρεσιών ανέρχεται στο 70
% περίπου του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ. Ωστόσο, σε πολλούς τοµείς
υπηρεσιών - όπως στον τουρισµό, στις διανοµές, στα τεχνικά και οικοδοµικά έργα, στη
µηχανική, στην παροχή συµβουλών και στα γραφεία εύρεσης εργασίας - η εσωτερική
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αγορά πόρρω απέχει από το να είναι πραγµατικότητα. Ο νοµικός κατακερµατισµός δεν
επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να πραγµατοποιούν οικονοµίες κλίµακας, προκαλεί
απώλειες στην ανταγωνιστικότητα, αποτελεί τροχοπέδη για τον ανταγωνισµό και δεν
επιτρέπει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του τοµέα των υπηρεσιών ώστε να δηµιουργεί
περισσότερο δυναµικούς επιχειρηµατίες και περισσότερες θέσεις εργασίας. Πριν από το
τέλος του 2003, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά, η οποία θα καθορίζει ένα νοµικό πλαίσιο για την παροχή
διασυνοριακών υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών. Η πρόταση θα συµπληρώνεται από
µη νοµοθετικά µέτρα τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
υπηρεσιών που αφορούν τις επιχειρήσεις και στην προώθηση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στους τοµείς αυτούς. Μια άλλη πρόταση θα επεκτείνει το σύστηµα της
κοινοποίησης της εθνικής νοµοθεσίας, που εφαρµόζεται σήµερα στον τοµέα των
αγαθών και των τηλεπικοινωνιών, ώστε να περιλαµβάνει και τον τοµέα των
υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ταχεία έγκριση και
µεταφορά των προτάσεων αυτών, προκειµένου αυτές να έχουν πραγµατικά αποτελέσµατα
στην οικονοµία της ΕΕ πριν από την προθεσµία του 2010 που καθορίστηκε στη
Λισσαβόνα. ∆εν αρκεί, όµως, να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην πρόταση που
πρόκειται να υποβληθεί σχετικά µε τις υπηρεσίες. Η οδηγία για την αµοιβαία
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, ο κανονισµός για την προώθηση των
πωλήσεων καθώς και η οδηγία πλαίσιο για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές
σχετίζονται έντονα µε την πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες και είναι αποφασιστικής
σηµασίας για τις προσπάθειες να καταστεί πραγµατικότητα η εσωτερική αγορά
υπηρεσιών.
– Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών: η ολοκλήρωση των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και των αγορών θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την
ανταγωνιστικότητα και τη µεγέθυνση σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Θα µειώσει το
κόστος του κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις, ιδίως για νέες, καινοτόµες επιχειρήσεις ή
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Καθώς 36 από τα 42 µέτρα που προβλέπονται στο
σχέδιο δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες έχουν ήδη εγκριθεί, η µεταρρύθµιση
στον τοµέα αυτόν έχει ήδη προχωρήσει. Το 2004 η Επιτροπή θα υποβάλει τις τελευταίες
προτάσεις που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης, περιλαµβανοµένης µιας πρότασης για
νέα οδηγία περί επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων και θα δροµολογήσει συζητήσεις, µε τη
συµµετοχή όλων των σηµαντικών ενδιαφερόµενων φορέων, µε σκοπό την αξιολόγηση του
βαθµού ολοκλήρωσης των χρηµατοπιστωτικών αγορών της ΕΕ.
– Πολλά πρέπει να γίνουν ακόµη στον τοµέα του λιανικού εµπορίου, όσον αφορά τα αγαθά
αλλά και τις υπηρεσίες, για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και
να ενισχυθούν οι διασυνοριακές συναλλαγές. Η Επιτροπή έχει ήδη δεσµευθεί για την
ανασκόπηση του υπάρχοντος κεκτηµένου για την προστασία των καταναλωτών για να
αντιµετωπίσει φραγµούς για την εσωτερική αγορά και τοµείς που θα µπορούσαν να
απλοποιηθούν ή να απλουστευθούν. Το 2004, η Επιτροπή θα ορίσει µια στρατηγική και
ένα πρόγραµµα εργασιών για την ανασκόπηση αυτή.
3.

Η προαγωγή της έρευνας, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας

Βασιζόµενη σε πρωτοβουλίες και ενέργειες που άρχισαν το 2002 και το 2003, η Επιτροπή θα
συνεχίσει τις προσπάθειες και θα διατυπώσει προτάσεις για την ενίσχυση της έρευνας, της
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας σε όλη την ΕΕ.
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– Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, η
Επιτροπή δηµιουργεί τις ευρωπαϊκές πλατφόρµες τεχνολογίας31 σε βασικούς τοµείς
τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι ευρωπαϊκές πλατφόρµες τεχνολογίας συγκεντρώνουν
διάφορους παράγοντες του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και υλοποιούν ένα κοινό
όραµα για την ανάπτυξη και τη χρήση βασικών τεχνολογιών στην Ευρώπη. Στόχος τους
είναι να ενθαρρυνθεί η αυξηµένη και πιο αποτελεσµατική κινητοποίηση των ερευνητικών
προσπαθειών και να αντιµετωπιστούν οι φραγµοί µη τεχνικής φύσης. Μπορούν επίσης να
αποτελέσουν πολύτιµη συµβολή στο έργο που αφορά την τοµεακή ανταγωνιστικότητα.
Στις αρχές του Σεπτεµβρίου, βασιζόµενοι στις αρχικές εµπειρίες των ευρωπαϊκών
πλατφορµών τεχνολογίας στους τοµείς της αεροναυτικής και των σιδηροδροµικών
µεταφορών, η Επιτροπή δροµολόγησε µια Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για τη βιώσιµη
οικονοµία του υδρογόνου για να συµβάλει στην ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης
στρατηγικής για αυτό το καίριας σηµασίας καύσιµο του µέλλοντος. ∆ηµιουργούνται
περαιτέρω πλατφόρµες τεχνολογίας σε βασικούς τοµείς32 και καταρτίζεται µία πρώτη
έκθεση προόδου. Έως τον Ιούνιο του 2004 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
δροµολόγησης ενός πρώτου κύµατος ευρωπαϊκών πλατφορµών τεχνολογίας.
– Οι εργασίες για τη δηµιουργία ευρωπαϊκών στρατηγικών ή την ενίσχυση της κοινής
ανάπτυξης τεχνολογίας σε τοµείς σχετικούς µε το διάστηµα και την άµυνα και τοµείς που
συνδέονται µε την ασφάλεια θα συνεχιστούν, µε στόχο τη διασφάλιση µιας
ανταγωνιστικής βιοµηχανικής βάσης στους τοµείς αυτούς µακροπρόθεσµα:
· Η ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ευρωπαϊκή άµυνα – βιοµηχανικά θέµατα
και θέµατα αγοράς»33 βοήθησε στο να προσελκύσει την προσοχή στα
πλεονεκτήµατα της δηµιουργίας µιας εσωτερικής αγοράς για αµυντικά προϊόντα
και την ανάγκη για αύξηση της συνεργασίας στις προµήθειες, καθώς και στην
έρευνα τη σχετική µε την άµυνα και τα ζητήµατα που συνδέονται µε την
ασφάλεια. Ως αποτέλεσµα, η Επιτροπή θα υποβάλει το 2004 µια Πράσινη Βίβλο
για τις κρατικές προµήθειες στον τοµέα της άµυνας καθώς και ένα ευρωπαϊκό
εγχειρίδιο για την τυποποίηση στην άµυνα (που θα χρησιµοποιείται για
συµβάσεις αµυντικών προµηθειών). Συγκροτήθηκε µία "οµάδα προσωπικοτήτων"
για να αναπτύξει ένα όραµα και για να παράσχει καθοδήγηση στον
προσανατολισµό για ένα µελλοντικό πρόγραµµα έρευνας σχετικό µε την
ασφάλεια. Σ’ αυτό το πνεύµα, τον ∆εκέµβριο του 2003 θα προταθεί µια
προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα τη σχετική µε ζητήµατα ασφάλειας,
µε προϋπολογισµό 65 εκατ. ευρώ για το διάστηµα από 2004 έως 2006. Η πρόταση
αναµένεται να εγκριθεί και να δροµολογηθεί στις αρχές του 2004. Τέλος, η
Επιτροπή θα συµβάλλει στις εργασίες για τη δηµιουργία, κατά τη διάρκεια του
2004, ενός οργανισµού στον τοµέα της ανάπτυξης των ικανοτήτων άµυνας,
της έρευνας, των αγορών και του εξοπλισµού, όπως αποφασίστηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου του 2003.
· Η διαστηµική βιοµηχανία είναι µια βιοµηχανία γενικής εφαρµογής - µία
βιοµηχανία που δηµιουργεί νέες δυνατότητες - η οποία συµβάλλει στην εφαρµογή
31

32
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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση “Επενδύσεις στην έρευνα: σχέδιο δράσης για την Ευρώπη”
(COM(2003)226 τελικό/2) της 04.06.2003 και στην πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Επιτροπής.
Για παράδειγµα γονιδιωµατική των φυτών, οδικές µεταφορές, συγκεκριµένοι τοµείς της νανοτεχνολογίας και των
ΤΠΕ, καθώς και χάλυβας.

Ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή Άµυνα – βιοµηχανικά θέµάτα και θέµατα αγοράς: για να χαραχθεί µια πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα του αµυντικού εξοπλισµού» (COM(2003)113 τελικό της 11.3.2003.
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ενός ευρέος φάσµατος κοινοτικών πολιτικών, από το περιβάλλον, τη γεωργία και
τις µεταφορές έως τη συνεργασία για την ανάπτυξη και τις εξωτερικές σχέσεις και
έχει τεράστιες κοινωνικές, οικονοµικές και εµπορικές δυνατότητες. Η λευκή
βίβλος για την ευρωπαϊκή διαστηµική πολιτική34, είναι µια πρόσκληση για την
κινητοποίηση όλων των ενδιαφεροµένων ώστε να ανακαλυφθούν νέοι στόχοι και
να αντιµετωπιστούν νέες προκλήσεις. Περιλαµβάνει µια στρατηγική, βασικές
κατευθυντήριες γραµµές για τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των κύριων
παραγόντων, ένα πρόγραµµα δράσης, και αρχικές σκέψεις σχετικά µε τους
πόρους. Οι στόχοι πολιτικής περιλαµβάνουν ένα ασφαλέστερο και περισσότερο
προβλέψιµο πλαίσιο, εντός του οποίου οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα µπορούν να
προγραµµατίζουν, να επενδύουν και να επεκτείνουν το µερίδιό τους σε ταχέως
αναπτυσσόµενες εµπορικές και θεσµικές αγορές. Το διεθνές πρόγραµµα
GALILEO για τη ραδιοπλοήγηση µέσω δορυφόρου, το GMES (σύστηµα
παγκόσµιας παρακολούθησης για το περιβάλλον και την ασφάλεια) και η
δυνατότητά του να παρέχει πρόσβαση στην ευρεία ζώνη σε αποµακρυσµένες και
αγροτικές περιοχές µαζί µε άλλες τεχνολογίες για τη γεφύρωση του «ψηφιακού
χάσµατος» είναι µεταξύ των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τη Λευκή
Βίβλο. Ο µηχανισµός που προβλέπεται στη συµφωνία πλαίσιο µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ΕΥ∆ θα αποβεί προς όφελος και των δύο
πρωτοβουλιών.
– Στους τοµείς των βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας, που είναι ένας βασικός
πυλώνας της αναδυόµενης οικονοµίας της γνώσης, η Επιτροπή θέσπισε ένα πλαίσιο για
δράση στον τοµέα αυτόν µε την ανακοίνωσή της για τις βιοεπιστήµες και την
βιοτεχνολογία35. Το πρόγραµµα δράσης της ανακοίνωσης, που περιλαµβάνει 30 σηµεία,
ορίζει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας η οποία
αποσκοπεί στην εκµετάλλευση του δυναµικού έρευνας και καινοτοµίας ενώ παράλληλα θα
διευρύνει το πεδίο ώστε να περιλαµβάνονται ζητήµατα κοινωνίας και κανονιστικών
θεµάτων. Η έλλειψη επαρκούς προσφοράς κεφαλαίων είναι σηµαντικός περιορισµός για
την ανάπτυξη και την παγίωση των εταιρειών βιοτεχνολογίας από το στάδιο εκκίνησης σε
πιο ώριµα στάδια. Η πρόοδος πρέπει να βασιστεί σε µια δράση συνεργασίας της
Επιτροπής, του οµίλου ΕΤΕπ και των κρατών µελών, που θα εξετάσει τα µέσα που
διαθέτουν, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσµα από τα επενδυτικά ταµεία ως το
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, για να βελτιωθεί η χρήση των υφισταµένων δυνατοτήτων. Στον
τοµέα αυτόν όπως και σε άλλες βιοµηχανίες που βασίζονται στην έρευνα και άκρως
καινοτόµες βιοµηχανίες, θεµελιώδη σηµασία έχει µια ευρωπαϊκή αγορά επιχειρηµατικού
κεφαλαίου που να λειτουργεί σωστά.
– Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα συνεχίσουν τη στενή
συνεργασία τους για να εξασφαλίσουν τη συµπληρωµατικότητα και τη συνεργία µεταξύ
των µέσων που διαθέτει καθεµία για την προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας. Η
ΕΤΕπ έχει προγραµµατίσει την ουσιαστική αύξηση των κονδυλίων που διαθέτει υπέρ των
επενδύσεων για την έρευνα και την καινοτοµία, από 15,3 δισ. ευρώ από το 2000 σε
περισσότερα από 50 δισ. ευρώ κατά την επόµενη δεκαετία στο πλαίσιο της νέας
«πρωτοβουλίας καινοτοµία 2010» (i2010i). Επιπλέον, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν
στη βελτιστοποίηση της χρήσης του ευρέος φάσµατος µέσων που δηµιουργεί η ΕΤΕπ για

34
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Λευκή βίβλος «∆ιάστηµα: ένα νέο ευρωπαϊκό σύνορο για µια επεκτεινόµενη Ένωση. Πρόγραµµα δράσης για
την εφαρµογή της ευρωπαϊκής διαστηµικής πολιτικής», COM(2003)673 της 11.11.2003.
Ανακοίνωση «Βιοεπιστήµες και Βιοτεχνολογία: µια στρατηγική για την Ευρώπη» COM(2002)27 τελικό της
23.1.2002.
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να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των εταιρειών στα διάφορα στάδια της
ανάπτυξής τους, ιδίως για τη χρηµατοδότηση µεγάλων διεθνικών σχεδίων ΕΑ (δηλαδή στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη) καθώς και για τη βελτίωση της πρόσβασης
σε επιχειρηµατικό κεφάλαιο για εταιρείες υψηλής ανάπτυξης σε τοµείς που βασίζονται
στην τεχνολογία.
– Για να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα µε τους στόχους βιοµηχανικής πολιτικής και το
σχέδιο δράσης για τις επενδύσεις στην έρευνα, η Επιτροπή θα εντοπίσει, στο πλαίσιο του
προσεχούς σχεδίου δράσης για την καινοτοµία, κριτήρια για τον ορισµό καινοτόµων
επιχειρήσεων που θα επιτρέπουν την πιο αποτελεσµατική εφαρµογή των κοινοτικών
πολιτικών και την καλύτερη στοχοθέτηση των εθνικών πρωτοβουλιών που έχουν
αντίκτυπο στην καινοτοµία. Αυτό το κοινοτικό πλαίσιο αναµένεται επίσης ότι θα
ενισχύσει την εµφάνιση µιας ευρωπαϊκής συναίνεσης σχετικά µε «την επιτακτική ανάγκη
για καινοτοµία», επιτρέποντας τον προσδιορισµό επακριβών και ποσοτικοποιηµένων
στόχων που θα σχετίζονται µε το κανονιστικό περιβάλλον και ενθαρρύνοντας τα µέτρα
υποστήριξης. Το σχέδιο δράσης αναµένεται ότι θα κινητοποιήσει τους παράγοντες
καινοτοµίας και θα συντονίσει τις προσπάθειές τους µέσω µιας σειράς µέτρων
σχεδιασµένων για να συµπληρώσουν την έννοια ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και
καινοτοµίας, αναπτύσσοντας το χώρο αυτό µε σκοπό την ενίσχυση της διεθνικής
µεταφοράς τεχνολογίας και την αύξηση του αριθµού και της αποτελεσµατικότητας των
οµίλων καινοτοµίας στην Ευρώπη. Αυτό αφορά, για παράδειγµα, πρωτοβουλίες για τη
δηµιουργία ενός «ευρωπαϊκού δικτύου δικτύων» στον τοµέα της µεταφοράς τεχνολογίας,
µε εξασφάλιση επαγγελµατικού χαρακτήρα για τις τοπικές και περιφερειακές δοµές
δικτύων και υποστήριξης για εταιρείες, µέσω, για παράδειγµα, χαρτών ποιότητας,
σηµάτων αριστείας ή κατάρτισης στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, τη διασύνδεση
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών µε άλλες διεθνείς ενέργειες όπως το EUREKA, τον εντοπισµό
ορθών πρακτικών ή ενδεχοµένως ένα χάρτη ποιότητας για τους οµίλους καινοτοµίας) που
θα αφορά τους σχετικούς τοµείς). Η καινοτοµία είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο, και οι
ενέργειες αυτές θα καλύπτουν εποµένως και τις µη τεχνολογικές πτυχές της καινοτοµίας,
όπως η καινοτοµία στη διοίκηση επιχειρήσεων ή το σχέδιο.
– Η Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα, η οποία δηµοσιεύθηκε στις αρχές του
τρέχοντος έτους, δροµολόγησε µία ευρεία συζήτηση σχετικά µε τις µεθόδους ενθάρρυνσης
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Οι απαντήσεις
που δόθηκαν στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε έως τον
Ιούνιο του 2003, κατέδειξαν την ανάγκη για µια ευρεία, συντονισµένη προσέγγιση µε
στόχο να καταστούν οι πρωτοβουλίες που λαµβάνονται σε διάφορους τοµείς και επίπεδα
πολιτικής συµβατές και αµοιβαία συµπληρωµατικές. Το 2004 η Επιτροπή θα υποβάλει
σχέδιο δράσης µε σκοπό την αντιµετώπιση των κύριων προκλήσεων που έχουν
εντοπιστεί. Το σχέδιο δράσης θα καλύπτει ένα φάσµα τοµέων πολιτικής και θα αφορά
τρεις τοµείς: µείωση των φραγµών για τους επιχειρηµατίες της Ευρώπης, και ιδιαίτερα τις
ΜΜΕ· ελευθέρωση των φιλοδοξιών των επιχειρηµατιών για ανάπτυξη· και ενθάρρυνση
περισσότερων ατόµων να ιδρύσουν επιχειρήσεις. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τοµείς
στους οποίους πρέπει γρήγορα να επιτευχθεί µετρήσιµη πρόοδος, όπως η εκπαίδευση
σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, η ενίσχυση των ισολογισµών, η µεγαλύτερη προσοχή
στις ανάγκες των ΜΜΕ, η κοινωνική προστασία των ΜΜΕ, η δηµιουργία
επιχειρηµατικών δικτύων και η ενίσχυση των δικτύων υποστήριξης επιχειρήσεων.
– Tα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης παρουσιάζουν διαρθρωτικές
αδυναµίες και απαιτούν επειγόντως µεταρρύθµιση για να επιτευχθεί ο στόχος της
στρατηγικής της Λισσαβώνας. Χωρίς αποφασιστικές µεταρρυθµίσεις και επενδύσεις, δεν
υπάρχει αµφιβολία ότι τα ελλείµµατα στον τοµέα αυτόν θα αυξηθούν. Με βάση τα
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συµπεράσµατα των οµάδων εργασίας που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και τις εθνικές εκθέσεις για την εκπαίδευση, τη διά
βίου µάθηση και την κινητικότητα, η Επιτροπή ανέπτυξε προτάσεις για µεταρρύθµιση που
παρουσιάζονται στην πρόσφατα εκδοθείσα ανακοίνωσή της36 σχετικά µε το ζήτηµα αυτό.
Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται σε τέσσερις µοχλούς προτεραιότητας: συγκέντρωση
της µεταρρύθµισης για τις επενδύσεις σε καίρια σηµεία σε κάθε χώρα· υλοποίηση της διά
βίου µάθησης· δηµιουργία µιας Ευρώπης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και
εξασφάλιση, για την πρωτοβουλία «εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», της θέσης που
δικαιούται στην εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
– Το 2004, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συνεχίσουν τη συζήτηση σχετικά µε το
πλαίσιο πολιτικής και το κανονιστικό πλαίσιο για παρεµβάσεις διαρθρωτικών ταµείων και
ταµείων συνοχής µετά το 2006. Η υποστήριξη για την έρευνα, την καινοτοµία και την
επιχειρηµατικότητα θα βρίσκεται στον πυρήνα των µελλοντικών στρατηγικών
περιφερειακής ανάπτυξης.

36

Βλ. υποσηµείωση 10.

30

Παράρτηµα 2: Βασικά δεδοµένα για τη µεταποιητική βιοµηχανία
Αύξηση της προστιθεµένης αξίας, της απασχόλησης και της
παραγωγικότητας της εργασίας, 1979-2001T
(Σύνθετη ετήσια αύξηση %)
Βιοµηχανικός τοµέας
Ηλεκτρονικές λυχνίες
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός
Μηχανές γραφείου
∆έκτες ραδιοφώνου και τηλεόρασης
Ορυχεία και λατοµεία
Χηµικές ουσίες
Άλλα όργανα
Βασικά µέταλλα
Ηλεκτροδότηση, παροχή φυσικού αερίου, υδροδότηση
Είδη ένδυσης
Άλλες ηλεκτρικές µηχανές και συσκευές π.δ.κ.α.
Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων κάθε είδους
Χαρτοπολτός, χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Σιδηροδροµικός εξοπλισµός και εξοπλισµός µεταφορών
Aεροσκάφη και διαστηµόπλοια
Επιστηµονικά όργανα
Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Μη µεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Mηχανοκίνητα οχήµατα
Προϊόντα δέρµατος και υπόδησης
Ξυλεία και προϊόντα ξύλου και φελλού
Μονωµένα σύρµατα
Ελαστικό και πλαστικό
Τρόφιµα, ποτά και καπνός
Tυποεκδοτικές δραστηριότητες
Μηχανολογία
Μεταλλικά προϊόντα
Έπιπλα και διάφορες µεταποιητικές βιοµηχανίες·
ανακύκλωση
∆ιύλιση πετρελαιοειδών, οπτάνθρακας και πυρηνικά καύσιµα

Προστιθέµενη αξία
(σε τιµές του 1995 )
8.5
7.3
7.4
3.9
-0.2
3.4
2.5
0.7
2.2
-0.2
2.5
-0.1
2.0
0.7
2.1
2.4
-0.8
1.1
1.6
-1.1
1.1
1.1
2.4
1.1
1.6
0.6
0.8
0.4

Απασχόληση

-3.6

Μερίδιο του τοµέα της µεταποίησης*

Εµπορικό ισοζύγιο της EΕ15 +

(% της προστιθέµενης αξίας σε τιµές του 1995 )

(σε δισ. ευρώ)

1979

2001

1989

2001

-0.1
-1.2
-0.6
-2.3
-5.1
-1.3
-1.8
-3.1
-1.2
-3.4
-0.7
-3.3
-1.0
-2.1
-0.6
-0.2
-3.2
-1.3
-0.7
-3.3
-1.0
-1.0
0.6
-0.6
-0.1
-1.1
-0.8
-0.7

Παραγωγικότητα
της εργασίας
8.6
8.6
8.0
6.3
4.9
4.7
4.4
3.7
3.4
3.2
3.2
3.1
3.0
2.8
2.7
2.6
2.3
2.3
2.3
2.2
2.1
2.1
1.8
1.7
1.7
1.7
1.6
1.1

0.2
0.4
0.3
0.3
3.4
4.7
0.4
2.9
7.1
2.2
2.4
0.6
1.8
0.4
0.9
1.1
3.7
3.6
4.5
1.4
1.7
0.3
2.7
7.1
3.7
7.7
6.7
3.2

1.0
1.6
1.2
0.6
2.5
7.5
0.5
2.6
8.6
1.6
3.2
0.5
2.1
0.3
1.1
1.4
2.3
3.4
4.8
0.9
1.6
0.3
3.5
6.9
4.0
6.7
6.1
2.7

δ.ε.δ.
δ.ε.δ.
- 16.3
- 11.9
δ.ε.δ.
14.0
δ.ε.δ.
- 5.1
- 0.5
- 9.1
3.5
δ.ε.δ.
0.8
34.7
δ.ε.δ.
- 1.6
- 0.2
5.4
16.7
0.9
- 4.4
δ.ε.δ.
2.5
2.3
1.7
δ.ε.δ.
5.4
2.0

δ.ε.δ.
δ.ε.δ.
- 33.5
- 17.7
δ.ε.δ.
53.5
δ.ε.δ.
- 15.6
0.6
- 29.1
4.6
δ.ε.δ.
5.3
68.3
δ.ε.δ.
0.8
- 0.8
7.6
43.3
- 3.0
- 4.8
δ.ε.δ.
4.4
7.0
3.1
δ.ε.δ.
6.9
- 6.2

-2.0

-1.7

2.8

0.9

- 7.5

- 6.4

Πηγή: * Μ. Ο'Mahoney και B. van Ark (έκδ., 2003): EU Productivity and Competitiveness: Αn Industry Perspective Can Europe Resume the Catching-up Process?, µελέτη που εκπονήθηκε για τη Γενική ∆ιεύθυνση
Επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό έκδοση. + Eurostat: Πανόραµα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, έκδοση 2002· δ.ε.δ. =δεν είναι διαθέσιµη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:
Η Επιβράδυνση της ανάπτυξης της παραγωγικότητας στον τοµέα της µεταποίησης στην
ΕΕ κατά τα πρόσφατα έτη αντικατοπτρίζεται επίσης στο σηµαντικό άνοιγµα του
χάσµατος παραγωγικότητας σε σχέση µε τις ΗΠΑ
Παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ στη µεταποίηση και
στο σύνολο της οικονοµίας (ΗΠΑ=1.0)

1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
1979

1982

1985

1988

1991

Μεταποίηση

1994

1997

2000

Σύνολο της οικονοµίας

Πηγή: Μ. Ο'Mahoney και B. van Ark (έκδ. 2003): EU Productivity and
Competitiveness: Αn Industry Perspective Can Europe Resume the Catching-up
Process?, µελέτη που εκπονήθηκε για τη Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεις,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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