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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανακοίνωση «Υποστήριξη των διαρθρωτικών αλλαγών: µια βιοµηχανική πολιτική
για τη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση»
Η µεταποιητική βιοµηχανία εξακολουθεί να διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο για την
ευηµερία της Ευρώπης. Όµως, αντιµετωπίζει προκλήσεις και υπάρχουν ανησυχίες ότι η
Ένωση διατρέχει τον κίνδυνο να βρεθεί αντιµέτωπη µε µια διαδικασία αποβιοµηχάνισης.
Με την παρούσα ανακοίνωση δίνεται συνέχεια στην ανακοίνωση που εκδόθηκε το ∆εκέµβριο
του 2002 µε τίτλο «Η βιοµηχανική πολιτική σε µια διευρυµένη Ευρώπη», η οποία καθόρισε
τις βασικές αρχές στις οποίες πρέπει να εδράζεται η βιοµηχανική πολιτική της Ένωσης καθώς
και στην ανακοίνωση του Νοεµβρίου του 2003 «Ορισµένα κύρια θέµατα για την
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη - προς µια ολοκληρωµένη προσέγγιση», στην οποία
σκιαγραφήθηκε µια ανάλυση του προβλήµατος της αποβιοµηχάνισης. Η εν λόγω ανακοίνωση
έδινε συνέχεια στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, που απηχούσε τους φόβους αυτούς.
Από την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτει ότι δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη µιας
γενικευµένης διαδικασίας αποβιοµηχάνισης. Αντιθέτως, η ευρωπαϊκή βιοµηχανία
αντιµετωπίζει µια διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών που είναι σε γενικές γραµµές επωφελής
και που πρέπει να ενθαρρυνθεί, κυρίως µέσω πολιτικών που ευνοούν την παραγωγή και τη
χρήση γνώσεων. Υπό το πρίσµα αυτό, οι ανεπαρκείς επιδόσεις της Ευρώπης, κυρίως όσον
αφορά την παραγωγικότητα, την έρευνα και την καινοτοµία, είναι ανησυχητικές. Αυτό
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι µετεγκαταστάσεις βιοµηχανικών δραστηριοτήτων
φαίνεται ότι δεν περιορίζονται πλέον µόνον στους παραδοσιακούς τοµείς έντασης εργασίας,
αλλά αρχίζουν επίσης να παρατηρούνται και στους ενδιάµεσους τοµείς που αποτελούν κατά
παράδοση τα ισχυρά χαρτιά της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, ακόµα και σε ορισµένους τοµείς
υψηλής τεχνολογίας όπου υπάρχουν δείγµατα µετεγκατάστασης ορισµένων ερευνητικών
δραστηριοτήτων ή και στις υπηρεσίες. Η Ινδία και η Κίνα είναι οι χώρες που κυρίως
επωφελούνται από αυτές τις µετακινήσεις. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας παρέχει
ωστόσο ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία, υπό τον όρο ότι οι αναγκαίες εξελίξεις θα
υποστηριχθούν από τη βιοµηχανική πολιτική.
Από την άποψη αυτή, η επικείµενη διεύρυνση προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες στις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όχι µόνον λόγω της επέκτασης της εσωτερικής αγοράς, αλλά και
διότι τους παρέχει τη δυνατότητα να αναδιοργανώσουν τις αλυσίδες αξιών τους σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των νέων κρατών µελών.
Εντούτοις, το πλεονέκτηµα που αντλούν τα νέα αυτά κράτη µέλη από το σχετικά χαµηλότερο
κόστος εργασίας τους θα είναι παροδικό. Η µετάβαση προς την οικονοµία της γνώσης θα
είναι καθοριστική και θα χρειαστεί µια ορισµένη κανονιστική σύνεση για να αποφευχθεί η
υπερβολική επιβάρυνση της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας των χωρών αυτών.
Μπροστά σε αυτές τις διαπιστώσεις, η Επιτροπή προτίθεται να χρησιµοποιήσει τη
βιοµηχανική πολιτική για να υποστηρίξει τη διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών, γεγονός που
συνεπάγεται τρία είδη ενεργειών.
Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για καλύτερη
νοµοθεσία και για τη διαµόρφωση µε αυτόν τον τρόπο ενός κανονιστικού πλαισίου ευνοϊκού
για τη βιοµηχανία. Συνεπώς, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαδικασίας για την
αξιολόγηση του αντίκτυπου των προτάσεων και των πρωτοβουλιών της Επιτροπής, η οποία
καλύπτει τις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης, θα πρέπει να εµβαθυνθεί η
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αξιολόγηση της διάστασης της «ανταγωνιστικότητας». Επίσης, πρέπει να καταβληθούν
προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση του σωρευτικού αντίκτυπου των κανονιστικών
ρυθµίσεων, για παράδειγµα σε τοµεακό επίπεδο. Οι προσπάθειες δεν πρέπει εξάλλου να
περιορίζονται µόνον στην Επιτροπή· πρέπει να αφορούν και τα άλλα κοινοτικά θεσµικά
όργανα και τα κράτη µέλη.
∆εύτερον, θα πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα οι συνέργειες των διαφόρων κοινοτικών
πολιτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας. Στην ανακοίνωση
εντοπίζονται ορισµένες ειδικές πρωτοβουλίες, σε πέντε διαφορετικούς τοµείς, οι οποίες θα
επιτρέψουν τη βελτίωση των συνεργειών αυτών και, κυρίως, τη βελτίωση της ικανότητας της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας να αντιµετωπίσει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Σε ό,τι αφορά τον
τοµέα των γνώσεων, οι πολιτικές καινοτοµίας, της έρευνας, της κατάρτισης και του
ανταγωνισµού είναι αυτές που κυρίως διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο. Επίσης, µπορεί να
βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία των αγορών, είτε µε την κάλυψη των κενών της
εσωτερικής αγοράς είτε µε την άρση ορισµένων φορολογιών εµποδίων στα οποία
προσκρούσει η πλήρης αξιοποίηση της εσωτερικής αγοράς εκ µέρους των επιχειρήσεων. Οι
πολιτικές συνοχής, και ιδίως η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική απασχόλησης, µπορούν
επίσης να συµβάλουν ενεργά στην υποστήριξη της διαδικασίας βιοµηχανικών αλλαγών,
κυρίως µε την προώθηση της ανάπτυξης και της διάδοσης των γνώσεων. Όσον αφορά την
αειφόρο ανάπτυξη, µπορεί να συµβάλει και αυτή θετικά στην ανταγωνιστικότητα της
βιοµηχανίας, κυρίως µε τη χάραξη πολιτικής για αειφόρο παραγωγή. Τέλος, πρέπει να
αναπτυχθεί περαιτέρω η διεθνής διάσταση της βιοµηχανικής πολιτικής, κυρίως για τη
βελτίωση της πρόσβασης των κοινοτικών επιχειρήσεων στις αγορές των τρίτων χωρών και
για την εξαγωγή των κανονιστικών προσεγγίσεων που αναπτύχθηκαν µε επιτυχία από την
Ένωση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.
Τρίτον, η Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να αναπτύσσει την τοµεακή διάσταση της
βιοµηχανικής πολιτικής. Αυτό αφορά την ανάλυση της αποδοτικότητας σε τοµεακό επίπεδο
των διαθέσιµων εργαλείων οριζόντιου χαρακτήρα, µε σκοπό να αξιολογηθεί η
καταλληλότητά τους και να προταθούν, ενδεχοµένως, οι απαιτούµενες προσαρµογές. Η
ανακοίνωση καταγράφει τις τοµεακές πρωτοβουλίες που ήδη δροµολογήθηκαν τους
τελευταίες µήνες και ανακοινώνει πολλές νέες πρωτοβουλίες σε τοµείς όπως η
αυτοκινητοβιοµηχανία ή οι µηχανολογικές κατασκευές.
Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη βιοµηχανία. Όµως, τα
κοινοτικά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη πρέπει να συµβάλουν στη διαµόρφωση
περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις. Ο συνδυασµός των δραστηριοτήτων που έχουν
εξαγγελθεί αναµένεται να βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιοµηχανία, κυρίως στα νέα κράτη µέλη,
να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία την πρόκληση των βιοµηχανικών αλλαγών και να συµβάλουν
συνεπώς στην επίτευξη του στόχου που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τέσσερα χρόνια
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υποστήριξη των διαρθρωτικών αλλαγών:
Μια βιοµηχανική πολιτική για τη διευρυµένη Ευρώπη

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η βιοµηχανία διαδραµατίζει ρόλο απολύτως απαραίτητο για την ευηµερία της Ευρώπης: Η
ευρωπαϊκή οικονοµία εξακολουθεί να εξαρτάται από το δυναµισµό της βιοµηχανίας της, που
είναι άλλωστε όλο και περισσότερο συνυφασµένη µε τις υπηρεσίες, στην ανάπτυξη των
οποίων συνεισφέρει. Η κοινοτική βιοµηχανία παρουσιάζει σίγουρα ενθαρρυντικά
αποτελέσµατα, ενώ είναι αναγνωρισµένη η πρόοδός της στον περιβαλλοντικό τοµέα και σε
ορισµένους τεχνολογικούς τοµείς. Ωστόσο, σήµερα βρίσκεται αντιµέτωπη µε σηµαντικές
προκλήσεις, ενδογενείς (η όλο και ταχύτερη τεχνολογική εξέλιξη, η µη αντιστοίχιση
προσόντων και αναγκών), εξωγενείς (οι προσδοκίες της κοινωνίας όσον αφορά την
προστασία των καταναλωτών, το περιβάλλον ή την υγεία) ακόµα και διεθνείς (η εµφάνιση
νέων ανταγωνιστών σε παγκόσµια κλίµακα).
Στο πλαίσιο αυτό, όλο και περισσότερες φωνές εκφράζουν ανησυχίες σχετικά µε τον κίνδυνο
οι προκλήσεις αυτές να οδηγήσουν σε µετεγκαταστάσεις µεγάλων τµηµάτων της
βιοµηχανικής παραγωγής σε χώρες που χαρακτηρίζονται από πιο χαµηλό κόστος και
χαλαρότερους ρυθµιστικούς περιορισµούς. Η έννοια της «αποβιοµηχάνισης»1 εκφράζει το
φόβο ότι η κοινοτική βιοµηχανία θα δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να αντιµετωπίζει
έναν ανταγωνισµό που θεωρείται ασυγκράτητος και συχνά αθέµιτος. Εξάλλου, πολλές
κυβερνήσεις διερωτώνται σχετικά µε την ευθύνη που θα µπορούσε να έχει για το φαινόµενο
µία πιθανά υπέρ το δέον κανονιστική επιβάρυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να
εισακούσει τις ανησυχίες αυτές, να προβληµατιστεί σχετικά µε το κατά πόσον είναι βάσιµες
και, εάν απαιτείται, να δώσει τις κατάλληλες πολιτικές απαντήσεις.
Πρωταρχικός στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναλύσει την ανταγωνιστικότητα
της κοινοτικής βιοµηχανίας και να αξιολογήσει την ύπαρξη και το εύρος του κινδύνου της
αποβιοµηχάνισης. Η ίδια η έννοια της αποβιοµηχάνισης καλύπτει ένα πλήθος φαινοµένων,
ορισµένα από τα οποία είναι πιο ανησυχητικά από άλλα, και είναι απαραίτητη µια
πολυδιάστατη ανάλυση. ∆εύτερον, η ανακοίνωση προτείνει συγκεκριµένες λύσεις ώστε η
κοινοτική βιοµηχανία να µπορέσει να βρει στην Ευρώπη ελκυστικό περιβάλλον για τη
δραστηριότητα και την ανάπτυξή της. Σε αυτό το βελτιστοποιηµένο πλαίσιο, η βιοµηχανία θα
µπορέσει να διαδραµατίσει το ρόλο της ως παράγοντα παραγωγής πλούτου και παράλληλα να
εκπληρώσει τις ευθύνες της απέναντι στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσει να
συνεισφέρει περισσότερο στην εκπλήρωση των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την
ανάπτυξη.
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Η ανησυχία αυτή εκφράστηκε κυρίως από τη Γερµανία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο στις
κοινές επιστολές του καγκελάριου Schroder, του προέδρου Chirac και του πρωθυπουργού Blair στον
πρόεδρο Prodi το Φεβρουάριο και το Σεπτέµβριο του 2003, και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των
Βρυξελλών τον Οκτώβριο του 2003 ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει λύσεις για την πρόληψη της
αποβιοµηχάνισης.
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Η αποβιοµηχάνιση δεν είναι αναπόφευκτη. Εάν καταβληθούν προσπάθειες από όλους µπορεί
να δηµιουργηθεί ένας «ενάρετος κύκλος» και στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να
παρουσιάσει την απάντηση της Επιτροπής στην πρόκληση αυτή.
2.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ:
∆ΙΑΓΝΩΣΗ

2.1.

Η διαδικασία ανακατανοµής των πόρων προς τις υπηρεσίες δεν πρέπει να
συγχέεται µε την αποβιοµηχάνιση…

Η µείωση του µεριδίου της βιοµηχανίας στην οικονοµία πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα
πλαίσιο µιας µακροπρόθεσµης διαρθρωτικής µεταβολής. Αντιστοιχεί σε µια διαδικασία
ανακατανοµής των πόρων προς τον τοµέα των υπηρεσιών στις αναπτυγµένες χώρες Ευρώπη, Ηνωµένες Πολιτείες, Ιαπωνία - που άρχισε από τα τέλη της δεκαετίας του 1950
(πίνακας 1 του παραρτήµατος). Το σχετικό µερίδιο της µεταποιητικής βιοµηχανίας στο
σύνολο της απασχόλησης και η συνολική προστιθέµενη αξία µειώθηκε, ενώ το µερίδιο των
υπηρεσιών αυξανόταν σταθερά (γράφηµα 1).
Γράφηµα 1 : Κατανοµή της προστιθέµενης αξίας ανά τοµείς

Ένας από τους βασικούς µοχλούς της
εξέλιξης αυτής ήταν η µεγαλύτερη αύξηση
Τοµέας της
της παραγωγικότητας της βιοµηχανίας σε
Γεωργία 3,3%
µεταποίησης
27,4%
σχέση µε αυτή των υπηρεσιών (πίνακας 2
του παραρτήµατος). Αποτέλεσµα της
αύξησης αυτής ήταν η συνεχής µεταφορά
Βιοµηχανία*;
Υπηρεσίες
11,8%
57,5%
θέσεων εργασίας από τη βιοµηχανία στις
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2001
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µεταποίησης
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Γεωργία 1,7%
19,0%
αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους και
της παραγωγικότητας της εργασίας. Αυτό
Βιοµηχανία*;
8,8%
ισχύει κυρίως σε τοµείς όπως, η χηµική
Υπηρεσίες;
βιοµηχανία, η αεροναυπηγική και η
70,4%
αεροδιαστηµική
βιοµηχανία,
ο
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, αλλά και
* Βιοµηχανία : ορυχεία και εξόρυξη, ηλεκτροδότηση, φυσικό αέρο, υδροδότηση, κατασκευές.
Πηγή: M. O’Mahony, B. Van Ark (2003).
σε πολλούς άλλους βιοµηχανικούς τοµείς
(πίνακας 3 του παραρτήµατος). Η εξέλιξη αυτή θα µπορούσε να προκαλέσει δυσκολίες
προσαρµογής, αλλά δεν πρέπει ωστόσο να θεωρείται απειλή. Πρόκειται µάλλον για
φυσιολογική συνέπεια της οικονοµικής προόδου και συνεπώς εξέλιξη που πρέπει να
ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί. Η ανακατανοµή παραγωγικών πόρων ενόψει µεταβολών
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιµης ανάπτυξης.
Όµως, οι µεταβολές αυτές έχουν πολλαπλές αιτίες, είτε πρόκειται για το διεθνές εµπόριο2, τις
αλλαγές στη διαθεσιµότητα φυσικών πόρων, ή την τεχνολογική ανάπτυξη.
1979

Μια τέτοια διαδικασία βιοµηχανικών µεταλλαγών3 είναι στο σύνολό της επωφελής, εάν
προβλεφθεί, αναγνωριστεί και υποστηριχθεί σωστά. ∆εν πρέπει να συγχέεται µε την απόλυτη
2

3
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Η διαδικασία βιοµηχανικής µετάλλαξης συνδέεται επίσης µε το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης,
όπως αναµένεται να προκύψει από µελέτη σχετικά µε την ένταξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας το διεθνή
καταµερισµό της εργασίας, της οποίας τα αποτελέσµατα αναµένονται το καλοκαίρι του 2004.
Συχνά χαρακτηρίζεται σχετική αποβιοµηχάνιση.
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αποβιοµηχάνιση. Αυτό το είδος
αποβιοµηχάνισης, που είναι πολύ πιο
200,0
ανησυχητικό, θα προϋπέθετε την
απόλυτη παρακµή της βιοµηχανίας –
150,0
που χαρακτηρίζεται από την ανάλογη
100,0
µείωση της απασχόλησης, της
50,0
παραγωγής και της αύξησης της
παραγωγικότητας και επιδεινώνεται
0,0
από το εµπορικό έλλειµµα. Εξ
ορισµού, µια τέτοια εξέλιξη µπορεί να
παρατηρηθεί µε βεβαιότητα µόνον
µακροπρόθεσµα. Όµως, τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επιτρέπουν να συναγάγουµε την παρουσία
ενός τέτοιου φαινοµένου στην ΕΕ. Οπωσδήποτε, σε ορισµένους τοµείς παρατηρείται
ταυτόχρονη και σταθερή µείωση της απασχόλησης και της παραγωγής εδώ και µεγάλο
χρονικό διάστηµα (πίνακας 4 του παραρτήµατος). Πρόκειται για 5 από τους 234 και η εξέλιξή
τους αντανακλά κυρίως τις αλλαγές των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στην ΕΕ σε διεθνές
επίπεδο και το µετασχηµατισµό τους στο εσωτερικό του µεταποιητικού τοµέα. Το µερίδιο
των τοµέων αυτών στην προστιθέµενη αξία της βιοµηχανίας µειώθηκε από 12,3% το 1979
στο 7,3% το 2001. Οι απώλειες θέσεων απασχόλησης χαµηλής παραγωγικότητας υπέρ
λιγότερο αναπτυγµένων χωρών που χαρακτηρίζονται από χαµηλότερο κόστος της εργασίας,
οι αλλαγές ως συνέπεια των εξελίξεων στην αγορά ενέργειας ή η µεταβολή των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων συγκεντρώνονται σε ορισµένες περιφέρειες και τοµείς. Οι εργασίες
βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης είναι δύσκολες στην εκτέλεσή τους, γεγονός που συνεπάγεται
ανάλογες προκλήσεις όσον αφορά τον επαγγελµατικό επαναπροσανατολισµό του ανθρώπινου
δυναµικού. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές οφείλονται σε µία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από
αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής, γεγονός που αντανακλά µία αύξηση του πλούτου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη µέλη της στο σύνολό τους. Αυτό προκύπτει από την
εξέλιξη των τελευταίων ετών (γράφηµα 2, σχήµα 5 του παραρτήµατος).
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Εξάλλου, η αυξανόµενη αλληλοσύνδεση υπηρεσιών και βιοµηχανίας µεταβάλλει τα
χαρακτηριστικά της βιοµηχανικής δραστηριότητας αυτής καθαυτής, δίνοντας έµφαση στην
προφανή µείωση της σηµασίας της µεταποιητικής βιοµηχανίας. Η µεταποιητική βιοµηχανία
γνώρισε δίχως αµφιβολία ένα φαινόµενο «εξωτερίκευσης», το οποίο την οδήγησε να
αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ένα µέρος των δραστηριοτήτων που στο
παρελθόν πραγµατοποιούνταν στο εσωτερικό της (µεταφορές, τεχνική υποστήριξη,
πληροφορική...). Η µεταβίβαση αυτή επέτρεψε στη βιοµηχανία να επικεντρωθεί εκ νέου στις
βασικές δραστηριότητές της. Αυτό προκύπτει από δηµοσκοπήσεις που πραγµατοποιήθηκαν
στις επιχειρήσεις. Περισσότερο από τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν στη
Γαλλία προστρέχουν σήµερα σε εξωτερική ανάθεση καθηκόντων5. Παράλληλα, η προσφορά
βιοµηχανικών προϊόντων περιλαµβάνει όλο και περισσότερο υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες
που παρέχονται στους αγοραστές µετά την πώληση και οι υπηρεσίες συντήρησης, τονίζοντας
την αλληλοδιείσδυση βιοµηχανίας και υπηρεσιών. Η πώληση ενός υπολογιστή ή ενός κινητού
τηλεφώνου συνοδεύεται από µια ισχυρή µη υλική συνιστώσα (εντατικό µάρκετινγκ, εµπορική

4

5
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Τα παραπάνω βασίζονται στη διψήφια ονοµατολογία CITI rev3 εκτός των εξορυκτικών βιοµηχανιών,
των µεταφορών, της ηλεκτρικής ενέργειας και του ύδατος. Πρόκειται για τους εξής τοµείς:
κλωστοϋφαντουργία· ένδυση· δέρµα – είδη υπόδησης· ναυπήγηση και επισκευή πλοίων· διύλιση
πετρελαίου, άνθρακας και πυρηνικά καύσιµα.
Βαρόµετρο Outsourcing 2002 που πραγµατοποιήθηκε από την Ernst & Young σε δείγµα 220 γενικών
διευθυντών και διοικητικών και οικονοµικών διευθυντών επιχειρήσεων.
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υπηρεσία …). Όµως η τάση αυτή αφορά επίσης πιο παραδοσιακά προϊόντα όπως τα προϊόντα
σιδήρου και χάλυβα. Οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται σε αυτά επιτρέπουν στους
ευρωπαίους παραγωγούς να προσθέσουν στα προϊόντα αυτά ένα ποιοτικό περιεχόµενο που
µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό πλεονέκτηµα στο πλαίσιο έντονου ανταγωνισµού και
συνεπώς παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Το φαινόµενο αυτό θα µπορούσε να αµβλύνει τις
παρατηρήσεις που θα µπορούσαν να προκύψουν από µια καθαρά στατιστική ανάλυση.
Η ανταγωνιστικότητα της µεταποιητικής βιοµηχανίας εξακολουθεί συνεπώς να έχει κρίσιµη
σηµασία για την υπόλοιπη οικονοµία δεδοµένων των συνεπειών που συνεπάγεται η
βιοµηχανία για τις άλλες δραστηριότητες, κυρίως τις υπηρεσίες που παρέχονται στις
επιχειρήσεις.
2.2.

…ωστόσο πρόσφατα έκαναν την εµφάνισή τους ορισµένα ανησυχητικά σηµάδια

Αν αυτές οι µακροπρόθεσµες τάσεις δεν επιβεβαιώνουν ότι στο παρόν στάδιο υφίσταται το
φαινόµενο της αποβιοµηχάνισης, πού οφείλονται οι ανησυχίες που συχνά εκφράζονται;
Οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι ορισµένες εξελίξεις είναι ανησυχητικές.
2.2.1.

Η κάµψη της αύξησης της παραγωγικότητας και οι αιτίες της

Από το 1995 παρατηρείται σαφή κάµψη της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας
στον µεταποιητικό τοµέα στην ΕΕ (πίνακας 2 του παραρτήµατος). Όµως η αύξηση της
παραγωγικότητας αποτέλεσε την κινητήρια δύναµη της οικονοµικής ανάπτυξης και των
διαρθρωτικών αλλαγών του παρελθόντος. Η αύξηση της παραγωγικότητας εξακολουθεί να
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας
και την καλύτερη δυνατή κατανοµή των πόρων και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο
σύνολο της οικονοµίας.
Η επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας δεν παρατηρείται σε όλες τις
εκβιοµηχανισµένες χώρες, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλού. Έτσι, οι ΗΠΑ
και ορισµένα κράτη µέλη (Φινλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία) εµφανίζουν αύξηση της
παραγωγικότητας µεγαλύτερη από το µέσο όσο της ΕΕ στο µεταποιητικό τοµέα (σχήµα 6 του
παραρτήµατος). Το φαινόµενο αυτό δεν είναι εποµένως αναπόφευκτο και δεν µπορεί να
ερµηνευτεί ως φυσιολογική συνιστώσα της διαδικασίας των µακροπρόθεσµων διαρθρωτικών
ααλαγών που πραγµατοποιούνται σε όλες τις εκβιοµηχανισµένες χώρες.
Βέβαια, η αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας στην Ευρώπη στους τοµείς
υψηλού τεχνολογικού περιεχοµένου
υπήρξε δυναµική σε σχέση µε το
σύνολο
της
οικονοµίας.
Όµως
παρέµεινε στο σύνολό της πολύ
χαµηλότερη από την αύξηση που
σηµειώθηκε στις ΗΠΑ σε όλους τους
τοµείς. Κατά συνέπεια η διαφορά
παραγωγικότητας σε σχέση µε τη χώρα
αυτή αυξήθηκε. Οι κυριότερες διαφορές
µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ
παρατηρούνται στο επίπεδο των
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Γράφηµα 3:Τοµείς που έχουν συµβάλει στις διαφορές
παραγωγικότητας µε τις ΗΠΑ από την περίοδο 1994-96 έως την περίοδο 1999-01
(παραγωγικότητα της εργασίας: ΕΕ σε % των ΗΠΑ - διαφορά σε % µονάδες)

Τοµείς παραγωγής ΤΠΕ

µείωση της διαφοράς

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός
∆έκτες ραδιοφώνου και τηλεόρασης

αύξηση της διαφοράς

Επιστηµονικά όργανα
Μονωµένα σύρµατα
Μηχανές γραφείου
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Πηγή: M. O'Mahony, B. Van Ark (2003).
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επιδόσεων των βιοµηχανικών κλάδων παραγωγής ΤΠΕ6 (γράφηµα 3), αλλά και στους τοµείς
που κάνουν χρήση των ΤΠΕ, κυρίως στις υπηρεσίες (πίνακας 7 του παραρτήµατος)7. Αυτές οι
διαφορές επιδόσεων εµφανίζονται επίσης στους τοµείς που χρησιµοποιούν υψηλό επίπεδο
προσόντων (πίνακας 7 του παραρτήµατος). Εξάλλου, η κατάταξη αυτή ταυτίζεται εν µέρει µε
την κατάταξη που βασίζεται στη χρήση των ΤΠΕ.
Συνοπτικά, στην Ένωση παρατηρείται µείωση της αύξησης της βιοµηχανικής
παραγωγικότητας και παράλληλα απογοητευτικές επιδόσεις, κυρίως στους τοµείς υψηλής
τεχνολογίας8.
∆εν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής, η
Επιτροπή, µε σηµαντική υποστήριξη εκ µέρους του Συµβουλίου και των κρατών µελών,
ζήτησε την αύξηση των δαπανών για την έρευνα και ένα ευνοϊκότερο κλίµα για την ανάπτυξη
και την εφαρµογή των τεχνολογιών που θα µπορούσαν να αποκαταστήσουν τις αδυναµίες της
ΕΕ στον τοµέα αυτό.
∆ιότι, και στο σηµείο αυτό, τα διαθέσιµα
Γράφηµα 4α: εξέλιξη της έντασης Ε&Α στις επιιχειρήσεις
στοιχεία είναι ελάχιστα καθησυχαστικά. Ο πάνες Ε&³Α ως %
στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό ς προστιθέµενης
αξίας της
βιοµηχανίας
ΗΠΑ
Συµβούλιο στη Βαρκελώνη είναι να
αυξηθούν οι επενδύσεις της Ένωσης στην
ΟΟΣΑ
Ε&Α ώστε να προσεγγίσουν το 3% του
ΕΕ
ΑΕγχΠ το 2010, εκ των οποίων τα δύο
τρίτα πρέπει να χρηµατοδοτούνται από
τον
ιδιωτικό
τοµέα.
Τα
πρώτα
αποτελέσµατα της εφαρµογής του σχεδίου
δράσης9 που δροµολογήθηκε τον Απρίλιο
του 2003 από την Επιτροπή είναι θετικά,
αλλά δεν είναι ακόµα συµβατά µε το στόχο του 3%10. Ειδικότερα, οι επενδύσεις του
ιδιωτικού τοµέα στην έρευνα παραµένουν κατά πολύ κατώτερες από τις απαιτούµενες,
γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα η ΕΕ να βρίσκεται πολύ πιο πίσω από την Ιαπωνία και τις
ΗΠΑ (γράφηµα 4α)11. Έτσι, η Ευρώπη έχει επενδύσει συνολικά 38% λιγότερο από τις ΗΠΑ
στην Ε&Α (λίγο καλύτερα ωστόσο από το 2000, όταν είχε επενδύσει 40% λιγότερο). Το
µεγαλύτερο µέρος της διαφοράς αυτής προέρχεται από τον τοµέα των επιχειρήσεων, ο οποίος
Ιαπωνία
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Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
Η ΕΕ παρουσιάζει καλύτερη επίδοση σε έναν µόνον τοµέα, στις υπηρεσίες των επικοινωνιών.
Παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ: µια βιοµηχανική προοπτική».M. O’Mahony, B. Van
Ark (2003) Οικονοµική Επισκόπηση της ΕΕ 2003, COM(2003) 729.
Τα φαινόµενα αυτά µελετήθηκαν λεπτοµερώς στις διάφορες ετήσιες εκδόσεις του European
Competitiveness Report (έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα) και από τους M. O’Mahony,
B. Van Ark (2003).
COM(2003) 226 τελικό «Επενδύοντας στην έρευνα: το σχέδιο δράσης για την Ευρώπη», 30 Απριλίου
2003
Σύµφωνα µε πρόσφατη οικονοµετρική µελέτη, η επίτευξη του στόχου αυτού θα επέτρεπε να
δηµιουργηθούν 2 εκατ. επιπλέον θέσεις εργασίας ήδη από το 2010, στη συνέχεια θα οδηγούσε στη
δηµιουργία 400.000 θέσεων εργασίας και σε οικονοµική µεγέθυνση της τάξης του 0.5% ετησίως µετά
το 2010. («3% των επενδύσεων στην Ε&Α στην Ευρώπη το 2010: ανάλυση των συνεπειών µε τη
βοήθεια του ευρωπαϊκού µακροοικονοµετρικού προτύπου Nemesis», Ιανουάριος 2004).
Τα επίπεδα διαφέρουν ανά χώρα. Η Φινλανδία και η Σουηδία κυρίως παρουσιάζουν υψηλότερο λόγο
δαπανών για την Ε&Α των επιχειρήσεων προς το ΑΕγχΠ – αντίστοιχα 2,68% και 2,84% το 2001
(European Business Economy, 2003, Eurostat).

9

EL

διέθεσε στην έρευνα, το 2002, 87 δισ.
ευρώ περισσότερα στις ΗΠΑ σε σχέση µε
την Ευρώπη12 (αλλά η διαφορά αυτή, που
ακόµα είναι πολύ µεγάλη, ήταν 104 δισ.
ευρώ το 2000). Αφετέρου, σε τοµεακό
επίπεδο, οι δαπάνες της Ε&Α είναι
χαµηλότερες στους τοµείς υψηλής
τεχνολογίες της Ευρώπης από ό,τι στις
ΗΠΑ13 (γράφηµα 4β). Ανάµεσα στους
παράγοντες που εξηγούν τις ανεπαρκείς
επιδόσεις της Ευρώπης σε σχέση µε τις
ΗΠΑ συγκαταλέγονται κυρίως οι εξής:

Γράφηµα 4β: ∆απάνες για την Ε&Α στις κυριότερες ευρωπαϊκές και αµερικανικές
επιχειρήσεις ορισµένων κλάδων. 2002*.

Υλικός εξοπλισµός
Φαρµακοβιοµηχανία και βιοτεχνολογία
Υπηρεσίες πληροφορικής και λογισµικό
Αυτοκίνητα και εξοπλισµός
Αεροδιαστηµική και άµυνα
Χηµεία
Ηλεκτρονική και ηλεκτρονικό υλικό
Μηχανολογία και µηχανήµατα
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός
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Πηγή: µε βάση τις δαπάνες για την Ε&Α που πραγµατοποιήθηκαν από τις κυριότες διεθνείς επιχειρήσεις του κάθε κλάδου
Για ένα ευρωπαϊκό χώρο στον τοµέα της έρευνας. Επιστήµη, τεχνολογία και καινοτοµία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Βασικά στοιχεία 2003-2004,

– µεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης σε
πηγές ιδιωτικής χρηµατοδότησης για την έρευνα,
– µια αντιµετώπιση πιο επιφυλακτική – συχνά σε υπερβολικό βαθµό—των κινδύνων (όπως
φαίνεται π.χ. από τις δυσκολίες της βιοµηχανίας βιοτεχνολογιών),
– ανεπαρκής
συνεργασία
µεταξύ
των
δηµόσιων
ερευνητικών
συµπεριλαµβανοµένων των πανεπιστηµίων, και του ιδιωτικού τοµέα,

ιδρυµάτων,

– πολύ µικρότερο ποσοστό ερευνητών στον ενεργό πληθυσµό – 5,7‰ έναντι 8‰ – ενώ είναι
υψηλότερος ο αριθµός των κατόχων διδακτορικού τίτλου στις επιστήµες και στη µηχανική
που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους κάθε χρόνο, στην ηλικιακή οµάδα των 25-34 ετών–
0,55% (0,49% στα 25 έτη) έναντι 0,41%.
Όσον αφορά την καινοτοµία, η ΕΕ έχει καταβάλει προσπάθειες. Οι δείκτες που επιτρέπουν
διεθνείς συγκρίσεις δείχνουν βελτίωση όσον αφορά τα µέσα για την αύξηση της ικανότητας
καινοτοµίας (κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου, δαπάνες σε ΤΠΕ…). Όµως, παρά τις
ενθαρρυντικές αυτές τάσεις, η διαφορά µε τις Ηνωµένες Πολιτείες εξακολουθεί να είναι
σηµαντική (γράφηµα 5, πίνακας 8 του παραρτήµατος). Η Ιαπωνία επίσης προηγείται κατά
πολύ της ΕΕ στον τοµέα των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας USPTO14, του ειδικευµένου
εργατικού δυναµικού και ακόµα των δαπανών στις ΤΠΕ (σχήµα 8β του παραρτήµατος).
Όµως, η ικανότητα καινοτοµίας παρασύρει όλους τους τοµείς και γενικότερα οι χώρες, όπως
η Φινλανδία και η Σουηδία, οι οποίες καινοτοµούν περισσότερο στους τοµείς υψηλής
τεχνολογίας είναι αυτές που καινοτοµούν συγκριτικά περισσότερο στους τοµείς χαµηλού
τεχνολογικού περιεχοµένου15. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει την ανάγκη να προωθηθεί η
καινοτοµία σε όλους τους βιοµηχανικούς τοµείς, ανεξάρτητα από την ένταση τεχνολογίας
που τους χαρακτηρίζει. Συνεπώς, η καινοτοµία σε έναν παραδοσιακό τοµέα όπως ο τοµέας
της υπόδησης επιτρέπει σε ορισµένους ευρωπαίους βιοµηχάνους να επεκτείνουν το µερίδιό
12
13

14
15
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Σε ευρώ 2000. Η διαφορά αυτή παρουσιάζει ωστόσο µείωση από το 2000. Ανερχόταν στα 104 δισ.
ευρώ το 2000 και σε 99 δισ. ευρώ το 2001.
Προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Επιστήµη, Τεχνολογία και Καινοτοµία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εξάλλου, η Επιτροπή παρουσίασε έναν ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσµάτων όσον αφορά τις επενδύσεις
της βιοµηχανίας στην έρευνα. Η πρώτη έκδοσή του θα δηµοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2004 και θα
παρουσιάζει τον κατάλογο των 500 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των 500 ξένων επιχειρήσεων που
επενδύουν περισσότερο στην Ε&Α καθώς και την εξέλιξη των επενδύσεών τους.
∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας που εκδίδονται από το «United States Patent and Trademark Office»
(Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και Σηµάτων των Ηνωµένων Πολιτειών)
Πίνακας αποτελεσµάτων για την καινοτοµία (τεχνικό έγγραφο 4).
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τους σε τεχνικά προϊόντα παρά τον ισχυρό ξένο ανταγωνισµό και τη µείωση της
κατανάλωσης16. Το ίδιο ισχύει για τον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, στον
οποίο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει προηγµένα τεχνικά υλικά και έχουν
επιδείξει εµπορική δηµιουργικότητα.
Γράφηµα 5 : Σηµερινή διαφορά µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ ως προς την καινοτοµία 2002
∆ιπλ. ευρεσιτ/νίας USPTO υψηλής τεχνολογίας
∆ιπλ. ευρεσιτεχνίας USPTO υψηλής
τεχνολογίας
Αρχικό κεφάλαιο κινδύνου (% ΑΕγχΠ)
∆ιπλ. ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ υψηλής τεχνολογίας
Πληθυσµός µε τριτοβάθµια εκπαίδευση
Προστ/νη αξία της µεταπ. βιοµηχ. στην υψηλή
τεχν/γία
∆απάνες των επιχειρήσεων
για την Ε&Α (%
ΑΕγχΠ)
∆απάνες για τις ΤΠΕ (% ΑΕγχΠ)
∆ηµόσιες δαπάνες για την Ε&Α (% ΑΕγχΠ)
∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ
Πτυχιούχοι επιστηµών και µηχανολογίας
-100

-80

-60

-40
-20
0
20
Σηµερινή διαφορά ΕΕ-ΗΠΑ

-15 Αύξηση

Μείωση
5
της διαφοράς

* τα έτη αναφοράς διαφέρουν ανάλογα µε τους δείκτες για τα έτη 1996 έως 2002.

Πηγή: πίνακας αποτελεσµάτων στον τοµέα της καινοτοµίας 2003. Οι διαφορές εκφράζονται ως διαφορά των ποσοστών µεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ.

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τη Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Βιοµηχάνων [Table
ronde européenne des industriels (ERT)] το 2002 σε δείγµα σηµαντικών µεγάλων
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων17, από την οποία προέκυψε ότι πολλές από αυτές είχαν σκοπό να
εγκαταστήσουν σε χώρα εκτός της Ευρώπης τις δραστηριότητές τους για την Ε&Α στο
προσεχές µέλλον εάν δεν βελτιωθεί το κανονιστικό περιβάλλον, ενίσχυσε το µήνυµα αυτό.
Ωστόσο, εµπειρικές µελέτες18 δείχνουν σαφώς πόσο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το
θεσµικό και το κανονιστικό περιβάλλον για την έρευνα, την καινοτοµία, το δυναµισµό των
επιχειρήσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας. Από τις ίδιες αυτές µελέτες προκύπτει
ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα πιο δύσκαµπτο σε γενικές γραµµές κανονιστικό πλαίσιο σε
σχέση µε τις ΗΠΑ, κυρίως στην αγορά προϊόντων19.
Οι ΗΠΑ, εξάλλου, εξακολουθούν να προσελκύουν τους ερευνητές και γενικότερα το
εργατικό δυναµικό µε υψηλό επίπεδο ειδίκευσης20. Η διαπίστωση αυτή αναφέρεται συχνά ως
πηγή ανησυχίας. Μόνον στη φαρµακοβιοµηχανία, ορισµένες προβολές για τα επόµενα 10 έτη
προβλέπουν ότι θα επιταθεί το φαινόµενο της «διαρροής εγκεφάλων», καθώς οι επενδύσεις
των ΗΠΑ στην Ε&Α είναι περίπου οι διπλάσιες από αυτές της ΕΕ, γεγονός που προσελκύει
τους ερευνητές21. Όµως το φαινόµενο αυτό αφορά επίσης τους ευρωπαίους φοιτητές στις

16
17
18
19

20
21
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‘A nouveaux consommateurs, nouvelles stratégies industrielles’ (για τους νέους καταναλωτές, νέες
βιοµηχανικές στρατηγικές), 2000, µελέτη η οποία εκπονήθηκε από την Crédoc για τη DIGITIP.
«The European Challenge» (η ευρωπαϊκή πρόκληση). Μήνυµα της Ευρωπαϊκής Σρογγυλής Τραπέζης
Βιοµηχάνων στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Μάρτιος 2003.
Η οικονοµία της ΕΕ: Έκθεση 2003, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγγραφα εργασίας 18(1999), 28(2002), 329
(2002) του ΟΟΣΑ· έγγραφο εργασίας του ∆ΝΤ(2003).
Το κανονιστικό πλαίσιο είναι ευρεία έννοια που καλύπτει πολλά είδη κανόνων. Οι οικονοµικοί κανόνες
αφορούν τη λειτουργία των αγορών και επηρεάζουν όλους τους τοµείς – παρέµβαση του κράτους,
ανταγωνισµό, εµπόριο, επενδύσεις. Οι διοικητικοί κανόνες αφορούν την ευκολία της επιχείρησης να
λειτουργήσει στην αγορά και επηρεάζουν το δυναµισµό των επιχειρήσεων (ρυθµιστικές δυσκολίες για
τη σύσταση επιχείρησης…). Τέλος, οι τοµεακοί κανόνες καλύπτουν σήµερα τη ρύθµιση των δηµόσιων
υπηρεσιών, οι οποίες βρίσκονται σήµερα εν µέρει στο στάδιο της απελευθέρωσης. Οι κανόνες αυτοί
δεν εξαρτώνται όλοι από την Κοινότητα, αλλά εµπίπτουν και στην αρµοδιότητα των κρατών µελών.
«Μια στρατηγική κινητικότητας για τον ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας», COM(2001) 331 τελικό,
20.06.2001
Bain & Company, 2003.
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ΗΠΑ. Σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες, από τους 15.000 ευρωπαίους που έλαβαν διδακτορικό
τίτλο στις ΗΠΑ, οι 11.000 προέβλεπαν να παραµείνουν στη χώρα αυτή για να εργαστούν,
γεγονός που επιβεβαιώνει την προφανή έλξη του ασκούν οι ΗΠΑ.
Πλαίσιο 1:
Η φαρµακοβιοµηχανία: στη συµβολή κανονιστικής ρύθµισης και καινοτοµίας
Η φαρµακοβιοµηχανία διαθέτει ένα ισχυρό στοιχείο καινοτοµίας και εξαρτάται από ένα
κανονιστικό πλαίσιο που επηρεάζεται από τις απόψεις περί δηµόσιας υγείας. Από την άποψη
αύτη, αποτελεί παράδειγµα της αλληλεπίδρασης των δύο αυτών διαστάσεων και της ανάγκης
καθορισµού ενός κανονιστικού πλαισίου που να ευνοεί την καινοτοµία. Ο δυναµισµός της
εξαρτάται από την ικανότητά της να χρησιµοποιεί και να αξιοποιεί τους πόρους της. Όµως, η
καθυστέρηση της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας όσον αφορά την καινοτοµία και την Ε&Α απειλεί
τη µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητά της. Καινοτοµεί λιγότερο από την ανταγωνίστρια
βιοµηχανία των ΗΠΑ. Από το 1992 έως το 2002, οι επενδύσεις της ΕΕ για την Ε&Α
αυξήθηκαν σταδιακά κατά 8%, ενώ η αύξηση στις ΗΠΑ ήταν 11%, γεγονός που αντιστοιχεί
σε επενδύσεις 21 δισ. δολαρίων και 26 δισ. δολαρίων αντιστοίχως. Από το 1998 έως το 2002,
κυκλοφόρησαν στην ΕΕ 44 νέα φάρµακα ενώ στις ΗΠΑ 85. Όµως, οι παράγοντες αυτοί
καθορίζουν την προστιθέµενη αξία που περιέχουν τα προϊόντα, αλλά, και πράγµα που
αποτελεί «ενάρετο» κύκλο, επιτρέπουν επίσης την προσέλκυση ειδικευµένου εργατικού
δυναµικού. Η απώλεια της ελκυστικότητας της ΕΕ ώθησε πολλούς βιοµηχάνους να
εγκαθιστούν όλο και περισσότερο τις δραστηριότητές τους για την έρευνα στις ΗΠΑ,
συµπαρασύροντας τους νέους πτυχιούχους, γεγονός που αποτελεί φαύλο κύκλο για την ΕΕ.
Μεταξύ των προβληµάτων που εντοπίζονται συγκαταλέγεται το χαµηλό επίπεδο επενδύσεων
στην Ε&Α, αλλά και ένα θεσµικό και κανονιστικό περιβάλλον που δεν ευνοεί τη βιοµηχανία
– κατακερµατισµός των αγορών, απουσία ανταγωνισµού µεταξύ των εθνικών αγορών,
σηµαντικές καθυστερήσεις στη διάθεση νέων φαρµάκων στην αγορά, έλεγχος των τιµών.
Τα προβλήµατα αυτά αναλύθηκαν στο πλαίσιο της οµάδας υψηλού επιπέδου G10, που
συγκροτήθηκε από την Επιτροπή, γεγονός που επέτρεψε την εξεύρεση των αναγκαίων
πολιτικών µέτρων. Ορισµένα από τα µέτρα αυτά έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή, µε τη µορφή
αναθεώρησης της νοµοθεσίας για τα φαρµακευτικά προϊόντα, που ενέκριναν επίσηµα το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο το Μάρτιο του 2004, και θα τεθεί σε ισχύ στα
τέλη του 2005. Το ίδιο ισχύει π.χ. και όσον αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών για την
έγκριση των φαρµάκων, την εναρµόνιση σε 10 έτη της διάρκειας της προστασίας των
επιστηµονικών δεδοµένων που αφορούν τα νέα φάρµακα µε δυνατότητα επέκτασης κατά ένα
επιπλέον έτος στην περίπτωση καινοτοµικής επιπλέον ένδειξης, την παράταση του πεδίου
εφαρµογής της συγκεντρωτικής διαδικασίας που επιτρέπει την ταχύτερη πρόσβασης στο
σύνολο της κοινοτικής αγοράς και τέλος την ενίσχυση και τη συστηµατοποίηση της
διαδικασίας παροχής «επιστηµονικών συµβουλών» στις επιχειρήσεις κατά τα βασικά στάδια
της έρευνας και τις ανάπτυξης.
Bain & Company **Global Competitiveness in Pharmaceuticals (Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα στη
Φαρµακοβιοµηχανία) (Μια ευρωπαϊκή προοπτική, επιχειρηµατικά έγγραφα, 1-2001)

2.2.2.

Μια αποδυναµωµένη διεθνής ανταγωνιστικότητα

Αν οι δείκτες της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής βιοµηχανίας στους τοµείς υψηλής
τεχνολογίας δεν είναι όλοι ελπιδοφόροι, τι συµβαίνει µε τα παραδοσιακά ισχυρά χαρτιά της
ΕΕ, σε τοµείς όπως η χηµική βιοµηχανία ή οι µηχανικές κατασκευές; Τα στοιχεία σχετικά µε
τη σχέση κόστους ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ σε σχέση µε τις ΗΠΑ δείχνουν ότι σίγουρα
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στους τοµείς αυτούς η ΕΕ παραµένει η πιο ανταγωνιστική (πίνακας 9 του παραρτήµατος).
Όµως, οι τοµείς αυτοί αντιµετωπίζουν όλο και εντονότερο ανταγωνισµό από χώρες µε
αναδυόµενη οικονοµία. Αυτή η διεθνοποίηση της οικονοµίας δεν αποτελεί νέο φαινόµενο.
Όµως, στις παραδοσιακές «τίγρεις» της νοτιοανατολικής Ασίας, που ασκούν ισχυρή
ανταγωνιστική πίεση ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, προστίθενται δύο δηµογραφικοί γίγαντες, η
Κίνα και η Ινδία.
- Η εµφάνιση νέων πόλων ανταγωνισµού
Η Κίνα εµφανίστηκε στη δεκαετία του
1980
ως
ανταγωνιστής
που
εκµεταλλεύεται το χαµηλό κόστος
παραγωγής χάρη στο άφθονο και φθηνό
εργατικό δυναµικό. Επιβλήθηκε κυρίως
στους τοµείς των παιχνιδιών και της
κλωστοϋφαντουργίας
–
ένδυσης,
ασκώντας µεγάλο ανταγωνισµό στις
ευρωπαϊκές
και
αµερικάνικες
βιοµηχανίες (γράφηµα 6). Η ΕΕ
εµφανίζει εξάλλου εµπορικό έλλειµµα
στους πιο παραδοσιακούς τοµείς
(σχήµα 10 στο παράρτηµα).

Γράφηµα 6 : Εµπορικό ισοζύγιο ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνίας (κόσµος και Κίνα)
∆ισ. ευρώ
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Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία, ΗΕ

Στη δεκαετία του 1990, εµφανίστηκε ένα άλλο είδος ειδίκευσης, βασιζόµενο σε προϊόντα
υψηλότερου τεχνολογικού περιεχοµένου (ηλεκτρονικού), το οποίο στηρίχθηκε στην εµπορία
συναρµολογηµένων προϊόντων και στην παρουσία στην Κίνα ξένων εταιριών, κυρίως από
την Ιαπωνία και τη Νοτιοανατολική Ασία. Πιο πρόσφατα, η Κίνα άρχισε να αναπτύσσεται σε
άλλους τοµείς υψηλού τεχνολογικού περιεχοµένου, όπως π.χ. η χηµεία ή ακόµα και σε τοµείς
«τεχνολογίας αιχµής» (ΤΠΕ, βιοτεχνολογία) και οι δραστηριότητες έρευνας και σχεδίου
(ηλεκτρονικά εξαρτήµατα). Η δηµιουργία «τεχνολογικών πάρκων» σε στοχοθετηµένες
οικονοµικές ζώνες, (Σαγκάη, επαρχία Guangdong), µε σκοπό την προσέλκυση ξένων
επιχειρήσεων, µαρτυρά τη θέληση των δηµόσιων αρχών να αναπτύξουν τις ικανότητές τους
στο βιοµηχανικό επίπεδο.
Οι κινέζοι βιοµήχανοι εκδηλώνουν σήµερα πρωτόγνωρο ενδιαφέρον για θέµατα που
σχετίζονται µε τις πτυχές της ποιότητες, γεγονός που εκφράζεται µε τη θέληση για ανάπτυξη
και διεθνοποίηση των εµπορικών σηµάτων τους και για την προώθηση των εθνικών
πρωτοπόρων βιοµηχανιών. Οι κινέζικες επιχειρήσεις εκφράζουν - µε την υποστήριξη των
δηµόσιων αρχών – την επιθυµία να γίνουν «παγκόσµιοι πρωταγωνιστές» µε παρουσία σε
όλες τις αγορές, κυρίως σε ορισµένους τοµείς – ηλεκτρονικά προϊόντα, οικιακές συσκευές –
στους οποίους η χώρα έχει εξειδικευθεί. Ορισµένες κινέζικες επιχειρήσεις – για παράδειγµα η
TCL – έχουν αναπτύξει δικά τους εµπορικά σήµατα για την εσωτερική αγορά και διεισδύουν
σήµερα στις δυτικές αγορές, επωφελούµενες από την προσέγγιση των καταναλωτών µέσω
του εµπορικού σήµατος και του δικτύου διανοµής ευρωπαίων κατασκευαστών (Thomson).
Άλλες επωνυµίες αρχίζουν επίσης να κάνουν την εµφάνισή τους – όπως η Haier ή η Galanz
για τον οικιακό εξοπλισµό.
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Πλαίσιο 2: Οι πηγές ανησυχίας εντοπίζονται στο στάδιο που προηγείται της
µεταποιητικής βιοµηχανίας
Εδώ και λίγο καιρό, πολλοί τοµείς της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας - είτε πρόκειται για την
αυτοκινητοβιοµηχανία, την αεροδιαστηµική βιοµηχανία, τη µηχανολογία και τη
µεταλλουργία - βρίσκονται αντιµέτωποι µε την εµφάνιση ενός διεθνούς ανταγωνισµού που
δεν περιορίζεται πλέον µόνον στις αγορές µεταποιηµένων προϊόντων, αλλά επίσης
επεκτείνεται σήµερα και στο στάδιο που προηγείται των διαδικασιών παραγωγής στο πεδίο
της απόκτησης πρώτων υλών.
Οι αγορές ορισµένων πρώτων υλών (π.χ. χάλυβα, πολύτιµων και µη σιδηρούχων µετάλλων,
κοκ, καουτσούκ) καθώς και ορισµένων δευτερευόντων πρώτων υλών (ανακυκλώσιµα
απορρίµµατα µετάλλων) δέχονται εδώ και αρκετούς µήνες ισχυρές πιέσεις που οφείλονται
κυρίως στην ισχυρή ανάπτυξη της κινεζικής βιοµηχανικής παραγωγής. Η Κίνα έχει γίνει ένας
από τους πρώτους καταναλωτές ανακυκλώσιµων απορριµµάτων µετάλλων. Τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, οι εξαγωγές απορριµµάτων χαλκού και αλουµινίου από την ΕΕ στην Ασία
διπλασιάστηκαν και ανέρχονται στους 400.000 αντιστοίχως. Παράλληλα, οι πηγές εισαγωγών
της ΕΕ για τα ίδια προϊόντα µειώθηκαν σηµαντικά (από 700.000 σε 400.000 τόνους και από
700.000 σε 450.000 τόνους αντιστοίχως). Η κατάσταση αυτή αποτελεί πηγή δυσχερειών για
τις ευρωπαϊκές βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν αυτές τις πρώτες ύλες. Πράγµατι, περίπου το
30 µε 40% της παραγωγής µετάλλων στην ΕΕ προέρχεται από ανακυκλώσιµα απορρίµµατα
µετάλλων.
Στο στάδιο αυτό, οι επιπτώσεις είναι ανεπαρκής για να υπολογίσουµε πλήρως την έκταση του
νέου αυτού φαινοµένου, το οποίο θα µπορούσε σύµφωνα µε ορισµένους αναλυτές να
επεκταθεί σύντοµα στα ενεργειακά προϊόντα. Ωστόσο, αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, θα
µπορούσε να απειλήσει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα ορισµένων ευρωπαϊκών
βιοµηχανικών κλάδων.
Παράλληλα, το δυναµικό της Ινδίας αναπτύσσεται συνεχώς και, εκτός από παραδοσιακούς
τοµείς όπως η κλωστοϋφαντουργία, έχει αναπτύξει στρατηγική κατάκτησης εξειδικευµένων
τµηµάτων της αγοράς σε τοµείς µε υψηλή προστιθέµενη αξία, όπως οι βιοτεχνολογίες ή οι
ΤΠΕ, δίνοντας έµφαση στη δηµιουργία «οµαδοποιήσεων επιχειρήσεων» (clusters),
αποτελούµενων από τοπικές επιχειρήσεις και αµερικανικές και ευρωπαϊκές πολυεθνικές.
- … αυξάνει την πίεση για µετεγκαταστάσεις
Όλα αυτά τα στοιχεία – και η επιτάχυνση της εµφάνισής τους µέσα σε λίγα χρόνιαδηµιουργούν φόβους, συχνά δικαιολογηµένους, ότι ορισµένες βιοµηχανίες θα εγκατασταθούν
στην Κίνα, συµπαρασύροντας και άλλους τοµείς, χρήστες ή προµηθευτές και µειώνοντας τη
βιοµηχανική βάση στην Ευρώπη. Ορισµένες επιχειρήσεις έχουν ήδη µετεγκατασταθεί και
προτίθενται να το κάνουν και στο µέλλον ώστε να επωφεληθούν από το χαµηλότερο κόστος
εργασίας. Μια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2003 από το DIHK στη Γερµανία22
αποκάλυψε ότι, από τις επιχειρήσεις που επενδύουν στο εξωτερικό, περίπου το 45% έχουν ως
κίνητρο την προοπτική εξοικονόµησης κόστους. Ορισµένες περιοχές της Ισπανίας βρίσκονται
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Produktionsverlagerung als Element der Globalisierungsstrategie von Unternehmen (Η µετεγκατάσταση
της παραγωγής ως στοιχεί της στρατηγικής παγκοσµιοποίησης των επιχειρήσεων) Μάιος 2003.
Deutscher Industrie-und Handelskammertag (DIHK) (Γερµανικό Βιοµηχανικό και Εµπορικό
Επιµελητήριο).
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επίσης αντιµέτωπες µε παρόµοια προβλήµατα· κυρίως η Καταλονία, που πρέπει να
αντιµετωπίσει την µετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων ορισµένων
ευρωπαϊκών ή µη επιχειρήσεων, όπως η Philips και η Samsung, σε άλλες περιοχές του
κόσµου.
Η ισχυροποίηση της κινέζικης βιοµηχανίας σε τοµείς µεγαλύτερης τεχνολογικής έντασης
προκαλεί παράλληλα φόβους ότι οι µετεγκαταστάσεις δεν θα περιορίζονται πλέον στους
παραδοσιακούς τοµείς. Επιπλέον, το φαινόµενο της µετεγκατάστασης πλήττει επίσης την
έρευνα και τους τοµείς υψηλής τεχνολογίας, χωρίς να είναι σαφώς δυνατός ο ποσοτικός
προσδιορισµός του και η διάκρισή του από το φαινόµενο της παγκόσµιας επέκτασης των
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Χάρη στη βελτίωση των υποδοµών, στην απόκτηση
εµπειρογνωµοσύνης σε διάφορους τοµείς υψηλής τεχνολογίας, σε ικανοποιητικά επίπεδα
εκπαίδευσης, στη συνεχώς µεγαλύτερη εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού, σε
πανεπιστήµια που αποδίδουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα και σε ένα µικρότερο κόστος της
έρευνας σε σχέση µε την Ευρώπη, ορισµένες αναδυόµενες χώρες, κυρίως η Κίνα και η Ινδία,
παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα που δεν µπορούν να αγνοήσουν οι ευρωπαϊκοί ή οι
αµερικανικοί βιοµηχανικοί όµιλοι που αρχίζουν να αναπτύσσουν στις χώρες αυτές
δραστηριότητες Ε&Α, παρασύροντας έτσι σε µεγάλο βαθµό τις επιχειρήσεις σε ορισµένους
βιοµηχανικούς τοµείς υψηλής τεχνολογίας.
Τέλος, το φαινόµενο της µετεγκατάστασης αρχίζει πλέον να παρατηρείται και σε ορισµένες
υπηρεσίες που στην Ινδία επωφελούνται από αγγλόφωνο και ειδικευµένο εργατικό δυναµικό
µε µικρότερο κόστος. Οι υπηρεσίες αυτές για λογαριασµό ξένων πελατών - συχνά
αµερικανών ή βρετανών, αλλά όλο και περισσότερο και άλλων ευρωπαϊκών χωρών - έχουν
αναπτυχθεί στους τοµείς των τηλεφωνικών κέντρων, αλλά και στους τοµείς των υπηρεσιών
πληροφορικής καθώς και της λογιστικής και της επεξεργασίας δεδοµένων. Αυτή την εποχή
διεξάγεται συζήτηση στις ΗΠΑ σχετικά µε τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι
µετεγκαταστάσεις στην οικονοµία όσον αφορά την απασχόληση και την παραγωγικότητα.
Εντούτοις, η σωρευτική εκδήλωση τέτοιων φαινοµένων σε ορισµένους τοµείς αποτελεί µεν
θεµιτό παράγοντα ανησυχίας, αλλά δεν πρέπει να οδηγεί σε γενικεύσεις σε µακροοικονοµικό
επίπεδο.
Πράγµατι, ακόµα και αν έγιναν προσπάθειες για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των
µετεγκαταστάσεων, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί το εύρος τους23. Οι µετεγκαταστάσεις
εντάσσονται σε ένα γενικότερο ρεύµα επενδύσεων στο εξωτερικό, στο οποίο η ΕΕ είναι ένας
από τους βασικότερους παράγοντες και από τους κυριότερους δικαιούχους. Το 2002, η ΕΕ
έλαβε 85,9 δισ. ευρώ (0,9% του ΑΕγχΠ) από άµεσες επενδύσεις σε τρίτες χώρες και
επένδυσε σε τρίτες χώρες 130,6 δισ. ευρώ (1,4% του ΑΕγχΠ) 24. Οι περισσότερες από τις
επενδύσεις αυτές προορίζονται για τις χώρες του ΟΟΣΑ, µε κύριο προορισµό της ΗΠΑ. Οι
ροές άµεσων επενδύσεων προς την Κίνα αυξήθηκαν από τα µέσα της δεκαετίας του 1990,
αλλά το 2002 αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 2% των ροών ευρωπαϊκών άµεσων
επενδύσεων εκτός της ΕΕ και στο 29% των επενδύσεων αυτών στην Άπω Ανατολή (µετά τη

23
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Έκθεση που εκπονήθηκε από τη Γερουσία στη Γαλλία το 2001 δείχνει ότι οι µετεγκαταστάσεις
αποτελούν περιθωρειακό φαινόµενο και ότι ο αντίκτυπός τους στην απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 2
µε 300.000 θέσεις εργασίας. Αυτό αντιστοιχεί στο 5% των άµεσων γαλλικών επενδύσεων στις εγγείς
αγορές (ΧΚΑΕ, Μαγκρέµπ) και σε λιγότερο από το 1% των επενδύσεων στις µακρινές αγορές.
Οι εκτιµήσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη µείωση των εν λόγω ροών µετά τη µεγέθυνση της περιόδου
1997-2000.
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Σιγκαπούρη και τις Φιλιππίνες)25. Αφετέρου, η Ευρώπη διατηρεί πολλά στοιχεία
ελκυστικότητας, τα οποία συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός ευνοϊκού γενικού
περιβάλλοντος, όπως η ποιότητα της εκπαίδευσης και των υποδοµών, οι επιδόσεις των
δηµόσιων υπηρεσιών ή η ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου.
Αφετέρου, ο αντίκτυπος των επενδύσεων αυτών στην απασχόληση σε µακροοικονοµικό
επίπεδο παραµένει αβέβαιος. Οι ξένες επενδύσεις µπορούν πράγµατι να οδηγήσουν σε
επιπρόσθετη ροή συναλλαγών. Ορισµένες µελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει
συµπληρωµατικότητα µεταξύ των ροών συναλλαγών και των ροών επενδύσεων. Με άλλα
λόγια, οι επενδύσεις στο εξωτερικό δεν υποκαθιστούν τις υπάρχουσες εξαγωγές, αλλά
αντίθετα συµβάλλουν στην ενίσχυση των συναλλαγών26.
Παρά ταύτα, υπάρχουν σίγουρα τοµείς ή περιφέρειες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις
µετεγκαταστάσεις. Συνεπώς, απαιτείται τοπική και τοµεακή προσέγγιση για την κατανόηση
του φαινοµένου αυτού καθώς και των αιτίων στα οποία οφείλεται η ανάπτυξή του – επιδίωξη
µείωσης του κόστους ή/και βούληση απελευθέρωσης από ένα κανονιστικό πλαίσιο που
κρίνεται ακατάλληλο.
- Συµµετοχή στην ανάπτυξη των αναδυόµενων χωρών
Η ανάδυση στο προσκήνιο χωρών όπως η Κίνα και, ενδεχοµένως, η Ινδία, δεδοµένης της
δηµογραφικής τους βαρύτητας, συµβάλλει στη µεταβολή των χαρακτηριστικών του διεθνούς
ανταγωνισµού. Όµως, το δυναµικό ανάπτυξής τους είναι πολύ ισχυρό. Συνεπώς, η εξέλιξη
αυτή µπορεί να αποτελέσει πηγή ευκαιριών. Η κινέζικη αγορά γνωρίζει ισχυρή ανάπτυξη και
προσφέρει σίγουρα σηµαντικές δυνατότητες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η ευρωπαϊκή
βιοµηχανία προσπάθησε ενεργητικά να κατακτήσει µια θέση στην αγορά µε την ταχύτερη
ανάπτυξη παγκοσµίως, όχι χωρίς επιτυχία. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιοµηχανίες
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 60% των πωλήσεων που πραγµατοποιούνται στην
κινέζικη αγορά και γνωρίζουν ταχεία ανάπτυξη, ενώ ανάλογες επιτυχίες καταγράφονται και
σε σηµαντικούς τοµείς όπως η παραγωγή κινητών τηλεφώνων.
Επιπλέον, οι διαφορές στην παραγωγικότητα µεταξύ χωρών όπως η Κίνα και η ΕΕ
παραµένουν σηµαντικές και δεν τους επιτρέπουν προς στιγµή να έχουν οριστικό συγκριτικό
πλεονέκτηµα στους τοµείς στους οποίους επενδύουν27. Το εµπορικό άνοιγµα της Κίνας
αποτελεί σηµαντική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία, στο βαθµό που δεν
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Ξένες άµεσες επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2001. Eurostat
Fontagné L., Pajot M., Investissement direct à l’étranger et echanges extérieurs un impact plus fort aux
Etats-Unis qu’en France, Economie et Statistique, (Άµεσες επενδύσεις στο εξωτερικό και εξωτερικές
συναλλαγές: ισχυρότερος αντίκτυπος στις ΗΠΑ από ό,τι στη Γαλλία, Οικονοµία και Στατιστική
αριθ. 326-327, 1999, 6/7.
Ορισµένες εµπειρικές εκτιµήσεις οι οποίες συγκρίνουν την παραγωγικότητα της εργασίας τη Γερµανία
και στην Κίνα δείχνουν ότι υπάρχει σηµαντική διαφορά παραγωγικότητας µεταξύ των δύο χωρών,
καθώς το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας στην Κίνα αντιστοιχεί µόλις στο 8,6% αυτού της
Γερµανίας. Ruoen R., Manying B., China’s Manufacturing Industry in an International Perspective A
China-Germany Comparison, Economie Internationale, 92 (2002), 103-130 (Η µεταποιητική
βιοµηχανία της Κίνας σε διεθνή προοπτική: σύγκριση Κίνας – Γερµανίας, ∆ιεθνής Οικονοµία, 92
(2002), 103-130.
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παρεµποδίζεται από την παράλληλη έγερση νέων µη δασµολογικών φραγµών28. Πράγµατι, η
Κίνα σήµερα αντιπροσωπεύει περίπου το 8% των εισαγωγών της ΕΕ έναντι 2,6% το 1990,
αλλά µόνον το 3,4% των εξαγωγών της έναντι 1,5% το 1990. Εξαιτίας της ανάπτυξης της
χώρας αυτής, οι ρυθµοί αύξησης σε ορισµένους τοµείς είναι υψηλοί29 και η αύξηση αυτή θα
µπορούσε να συνεχιστεί. Η ταχεία ανάπτυξη της κινέζικης οικονοµίας αποτελεί ήδη
κινητήριο δύναµη των διεθνών συναλλαγών. Η οικονοµική ανάπτυξη δεν αποτελεί παιχνίδι
µηδενικού αθροίσµατος. Μια Κίνα που πλουτίζει και αναπτύσσεται θα είναι µια Κίνα που
πραγµατοποιεί περισσότερες εισαγωγές. Παρατηρούµε εξάλλου ότι η ευρωπαϊκή βιοµηχανία
δεν συµµετείχε στη διαδικασία κατακερµατισµού της παραγωγής στο επίπεδο της Ασίας και
ότι οι συναλλαγές της βασίζονται περισσότερο στην συµπληρωµατικότητα30. Το άνοιγµα της
κινέζικης αγοράς µπορεί συνεπώς να της επιτρέψει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατά της.
2.3.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµέτωπη µε τις αλλαγές

Τα επιχειρήµατα µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
∆εν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι υφίσταται πραγµατική αποβιοµηχάνιση στην Ευρώπη,
αλλά κυρίως µια παγίωση των αποτελεσµάτων της µόνιµης, συχνά επώδυνης, εάν οι
συνέπειες επικεντρώνονται σε ορισµένους τοµείς ή σε ορισµένες περιοχές, αλλά γενικά
επωφελούς, διαδικασίας προσαρµογής, µέσω της οποίας οι πόροι ανακατανέµονται συνεχώς
σε τοµείς όπου υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Η µεσοµακροπρόθεσµη τάση που
εξετάστηκε αντανακλά περισσότερο την προσαρµογή αυτή και όχι την αποβιοµηχάνιση.
Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, κυρίως µετά το 1995, εκδηλώθηκαν ορισµένα ανησυχητικά
σηµάδια. Σε αυτά συγκαταλέγονται ορισµένοι δείκτες που έχουν ήδη καταγραφεί, όπως οι
πρόσφατες κακές επιδόσεις της Ευρώπης στον τοµέα της αύξησης της παραγωγικότητας, των
δαπανών για την έρευνα και της ικανότητας καινοτοµίας. Αυτό παρατηρήθηκε αρχικά στους
τοµείς υψηλής τεχνολογίας, αλλά και στους βιοµηχανικούς τοµείς στους οποίους η Ευρώπη
εµφανίζει πλεονεκτήµατα.
Αν και το φαινόµενο του ανοίγµατος των εκβιοµηχανισµένων οικονοµιών δεν είναι νέο, οι
πρωταγωνιστές και οι µέθοδοι αυτής του διεθνούς καταµερισµού της εργασίας (∆ΚΕ) έχουν
αλλάξει: ταχεία ανάπτυξη από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, τέλος της παραδοσιακής ∆ΚΕ
µεταξύ Βορρά και Νότου, νέος ανταγωνισµός από τις χώρες του Νότου χωρίς να επηρεαστεί
σε βάθος η δεσπόζουσα θέσεων των χωρών του Βορρά στο παγκόσµιο εµπόριο,
καταµερισµού της εργασίας εντός των κλάδων και όχι µόνον µεταξύ κλάδων, διαχωρισµός σε
τµήµατα των παραγωγικών διαδικασιών σε διεθνές επίπεδο. Η ταχεία αύξηση των ποιοτικών
εξαγωγών εκ µέρους των αναδυόµενων χωρών βασίζεται στη σώρευση ανθρώπινου
δυναµικού που επέτρεψε τις χώρες αυτές να πραγµατοποιήσουν νέες επενδύσεις και να
διεισδύσουν σε σχετικά «τεχνολογικούς» τοµείς.

28
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Κατά την προσχώρησή της στον ΠΟΕ, η Κίνα δεσµεύτηκε στους εταίρους της να βελτιώσει σηµαντικά
την πρόσβαση στην τεράστια αγορά της περίπου 1,3 δισ. δυνητικών καταναλωτών: µείωση του µέσου
τελωνειακού δασµού για τα µεταποιητικά προϊόντα από 17 % σε 9 %, µείωση των δασµολογικών
ανώτατων ορίων, κατάργηση των ποσοστώσεων έως το 2006, άνοιγµα των υπηρεσιών στους
περισσότερους τοµείς, προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, βελτίωση των όρων σύστασης των
ξένων επιχειρήσεων, κτλ.
Ο τοµέας της ενέργειας γνώρισε µεγάλη µεγέθυνση (+22%) τα τελευταία έτη 1995-2002, αλλά άλλοι
τοµείς όπως τα ηλεκτρονικά προϊόντα και η χηµική βιοµηχανία σηµείωσαν επίσης ισχυρή πρόοδο
(αντιστοίχως +12% και 13%). (πηγή: BCG).
Έγγραφο εργασίας 2002, CEPII (2002)· WPS 2197, Παγκόσµια Τράπεζα (1999).

17

EL

Στις εκβιοµηχανισµένες χώρες παρατηρούµε όλο και περισσότερο έναν ποιοτικό
καταµερισµό της εργασίας (ή ενδοκλαδική ανταλλαγή προϊόντων διαφορετικής ποιότητας).
Στο βαθµό που τα ανταλλασσόµενα προϊόντα διαφέρουν ως προς την ποιότητά τους και ως
προς τον παραγωγικό συνδυασµό που συνδέεται µε αυτά, η ανταλλαγή τους βασίζεται σε µια
νέα µορφή συγκριτικού πλεονεκτήµατος. Το πλεονέκτηµα αυτό οδηγεί συχνά στην
κατάκτηση µιας επίλεκτης θέσης. Μια χώρα που ειδικεύεται σε υψηλού επιπέδου προϊόντα σε
πολλούς κλάδους θα κάνει χρήση της Ε&Α και της καινοτοµίας µε θετικά και σωρευτικά
αποτελέσµατα για την ανάπτυξή της.
Η ανάλυση περιπλέκεται από την ελάχιστα ευνοϊκή οικονοµική συγκυρία, ιδιαίτερα σε
ορισµένες χώρες της ΕΕ. Σε ποιο βαθµό οι πρόσφατες δυσκολίες ήταν το αποτέλεσµα της
κατάστασης αυτής και σε ποιο βαθµό αντανακλούν τις µακροπρόθεσµες οικονοµικές
εξελίξεις; Η απάντηση, αν και µη ικανοποιητική, είναι πως είναι πολύ νωρίς για να δοθεί.
Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ επηρεάστηκε από τις κινήσεις των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών τα τελευταία χρόνια, καθώς το ευρώ γνώρισε ισχυρή υποτίµηση έναντι του
δολαρίου αµέσως µετά την κυκλοφορία του, την οποία ακολούθησε µια εξίσου ισχυρή
ανατίµηση.
Τα στοιχεία που επισηµαίνονται αποτελούν ενδεχόµενους κινδύνους, όχι βεβαιότητες. Όµως,
δεδοµένης της φύσης του κινδύνου, είναι αναγκαίο να τα λάβουµε υπόψη.
Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την επίλυση των προβληµάτων της
βιοµηχανίας. Αν την παραµελήσουµε, τα κακά παραδείγµατα θα µπορούσαν να
πολλαπλασιαστούν. Η επιλογή να προωθήσουµε την ανταγωνιστικότητα έγινε ήδη στη
Λισσαβώνα. Σε άλλα έγγραφα αναφέρθηκε η απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τα
επιτεύγµατα της ΕΕ από τις φιλοδοξίες της31. Όµως, στην τρέχουσα δηµόσια συζήτηση
εντοπίστηκαν ορισµένα θέµατα, που αποτελούν σηµαντικές προκλήσεις για τη βιοµηχανική
πολιτική της ΕΕ.
3.

ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

Την 1η Μαΐου 2004, δέκα νέα κράτη µέλη θα προσχωρήσουν στην ΕΕ. Αν και οι αγορές τους
έχουν πραγµατοποιήσει µεγάλα ανοίγµατα την τελευταία δεκαετία, η διεύρυνση δηµιουργεί
ίσους όρους ανταγωνισµού καθώς θα πρέπει στο εξής να εφαρµόζονται στις προσχωρούσες
χώρες οι ευρωπαϊκοί κανόνες και οι κανονιστικές ρυθµίσεις. Η διεύρυνση αυτή θα
αποτελέσει κατά κύριο λόγο κορυφαία ευκαιρία για τη βιοµηχανία τόσο στις χώρες της
σηµερινής Ένωσης όσο και στα νέα κράτη µέλη, µε την προϋπόθεση ότι οι ευκαιρίες που
παρέχει θα αξιοποιηθούν πλήρως.
Πλαίσιο 3: Οι µετασχηµατισµοί της βιοµηχανίας στις προσχωρούσες χώρες
Με βάση τα αριθµητικά στοιχεία για το 2000, η βιοµηχανία στα νέα κράτη µέλη αντιστοιχεί
στο 9% της βιοµηχανίας της διευρυµένης ΕΕ και στο 15% των θέσεων απασχόλησης που
υπάρχουν σε αυτή.

31
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«Έκθεση της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο - Προώθηση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας Μεταρρυθµίσεις για τη διευρυµένη Ευρώπη» - COM(2004) 29 της 21ης Ιανουαρίου 2004
Γενικοί Προσανατολισµοί της Οικονοµικής Πολιτικής (COM(2003) 4 τελικό).
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Η δοµή των οικονοµιών των χωρών αυτών υπέστη σηµαντικές µεταβολές κατά την τελευταία
δεκαετία. Το µερίδιο της γεωργίας, και στη συνέχεια της βιοµηχανίας, µειώθηκαν στο
πλαίσιο της συνολικής οικονοµίας, ενώ οι υπηρεσίες παρουσιάζουν σηµαντική πρόοδο.
Τα νέα κράτη µέλη είναι προς στιγµή πιο εξειδικευµένα σε τοµείς µεγαλύτερης έντασης
εργασίας. Οι πιο σηµαντικοί τοµείς της βιοµηχανίας είναι τα τρόφιµα και τα ποτά, ο
µεταφορικός εξοπλισµός, τα βασικά µέταλλα και τα µεταλλικά προϊόντα. Ορισµένες χώρες
εµφανίζουν ειδίκευση στην κλωστοϋφαντουργία και στα προϊόντα ξυλείας, ιδιαίτερα οι
βαλτικές χώρες. Όµως, η βιοµηχανική δοµή της πλειονότητας των χωρών αυτών έχει
προσανατολιστεί σταδιακά στους ενδιάµεσους τοµείς ή στους τοµείς υψηλής τεχνολογίας,
αρχίζοντας έτσι τη διαδικασία σύγκλισης. Η εξέλιξη των συναλλαγών µε την ΕΕ αντανακλά
τις παραπάνω τάσεις.
Ωστόσο, στις χώρες αυτές θα συνεχιστεί σίγουρα, κατά τα επόµενα έτη, η διαδικασία
αναδιαρθρώσεων, που συνδέεται µε την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού.
Πηγή

Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα Έκθεση 2003. Ευρωπαϊκή Οικονοµία, Οικονοµικό έγγραφο αριθ. 181,
Ιανουάριος 2003 «Structural features of economic integration in an enlarged Europe patterns of catching-up
and industrial specialisation» (∆ιαρθρωτικά χαρακτηριστικά της οικονοµικής ολοκλήρωσης στη ∆ιευρυµένη
Ευρώπη: πρότυπα σύγκλισης και βιοµηχανικής εξειδίκευσης». Impact of enlargement on industry (Αντίκτυπος της
διεύρυνσης στη βιοµηχανία) SEC(2003) 234, 24.2.2003

3.1.

Η προφανής ελκυστικότητα των νέων κρατών µελών

Η διεύρυνση θα ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα των νέων κρατών µελών για τους
ξένους επενδυτές. Επιπλέον, η γεωγραφική και πολιτιστική εγγύτητα και η υιοθέτηση του
κοινοτικού κεκτηµένου αποτελούν επιπρόσθετα πλεονεκτήµατα για τις ευρωπαϊκές
βιοµηχανίες και για τις διαδικασίες διεθνοποίησής τους.
Οι προσχωρούσες χώρες εµφανίζουν προς στιγµή µοναδιαίο κόστος εργασίας σαφώς
χαµηλότερο από αυτό των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 - µεταξύ 16 και 53%
του κόστους των τελευταίων32. Το πλεονέκτηµα αυτό είναι µεταβατικό· οι περισσότερες από
αυτές τις οικονοµίες θα διέλθουν, µε λίγο-πολύ ταχύ ρυθµό, µια διαδικασία σύγκλισης µε την
υπόλοιπη ΕΕ33. Επιπλέον, το πλεονέκτηµα αυτό αµβλύνεται από το γεγονός ότι η
παραγωγικότητα της εργασίας στα νέα κράτη µέλη είναι σαφώς χαµηλότερη από ό,τι στα
σηµερινά κράτη µέλη. Εντούτοις, αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα των νέων κρατών µελών
έχει ήδη οδηγήσει πολλούς παραγωγούς των σηµερινών κρατών µελών να εγκαταστήσουν σε
αυτά ορισµένα τµήµατα της παραγωγής τους και το φαινόµενο αυτό αναµένεται να
συνεχιστεί. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται το υψηλό επίπεδο προσόντων του πληθυσµού
των προσχωρουσών χωρών, η ευελιξία των αγορών εργασίας τους και τα υψηλά επίπεδα
ξένων επενδύσεων που καταφέρνουν να προσελκύουν.
Η πτώση του σιδηρού παραπετάσµατος και το συνακόλουθο άνοιγµα των αγορών άνοιξε το
δρόµο στην ανακατανοµή των παραγωγικών ικανοτήτων σε παγκόσµια κλίµακα. Η µεταφορά
της παραγωγής προς τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης θα µπορούσε να
εξακολουθήσει να αποτελεί µείζον πρόβληµα για τις περιοχές των σηµερινών κρατών µελών
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33

EL

Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα 2003.
Φαίνεται, εξάλλου, ότι ορισµένες από αυτές τις χώρες βρίσκονται ήδη αντιµέτωπες µε το φαινόµενο
της µετεγκατάστασης σε χώρες µε φθηνότερο εργατικό δυναµικό - Ρουµανία, Ουκρανία - ορισµένων
δραστηριοτήτων που είχαν καταφέρει να προσελκύσουν.
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που πλήττονται από αυτές τις µετεγκαταστάσεις. Οι µετακινήσεις αυτές έχουν πράγµατι
ισχυρό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο, κυρίως για τις περιοχές που είναι παραδοσιακές
εξειδικευµένες στις δραστηριότητες που αυτές αφορούν. Αυτό, παραδείγµατος χάριν, συνέβη
στην περιφέρεια της Βάδης Βυρτεµβέργης. Κατά τη δεκαετία του 1990, δέχθηκε τον
ανταγωνισµό των χωρών της κεντρικής Ευρώπης, όπου εγκαταστάθηκαν ορισµένες
γερµανικές επιχειρήσεις του τοµέα της µηχανολογίας και της αυτοκινητοβιοµηχανίας.
Ωστόσο, από αυτή την κατάσταση κρίσης προήλθαν νέες ευκαιρίες. Οι περιφερειακές αρχές
επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στην καινοτοµία και στην προώθηση των
οµαδοποιήσεων επιχειρήσεων («clusters») σε βιοµηχανίες όπως η µικροηλεκτρονική και οι
ΤΠΕ, µετατρέποντας σε επιτυχία αυτό που στην αρχή εµφανιζόταν ως κατάσταση κρίσης.
Ο αντίκτυπος της επέκτασης της εσωτερικής αγοράς στη βιοµηχανία θα αποδειχθεί σίγουρα
πολύ ισχυρός σε ορισµένες γεωγραφικές ζώνες ή σε ορισµένους κλάδους των σηµερινών
κρατών µελών. Θα µπορούσαν να επηρεαστούν κυρίως οι όµορες περιοχές, κατά κύριο λόγο
οι ΜΜΕ που προµηθεύουν την τοπική αγορά (ιδίως στη Γερµανία και στην Αυστρία).
Επίσης, η ειδίκευση στα προϊόντα έντασης εργασίας έχει ήδη επιτείνει εδώ και µία δεκαετία
περίπου τον ανταγωνισµό µε τις χώρες της ΕΕ των 15 που είναι περισσότερο ειδικευµένες σε
κλάδους αυτού του είδους (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία).
Ωστόσο, προς το παρόν, η πρόσβαση στα νέα κράτη µέλη µπορεί να επιτρέψει να
διατηρηθούν στην ΕΕ παραγωγές που αλλιώς θα µεταφέρονταν στην Ασία και συνεπώς να
εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των κλάδων αυτών, χάρη στην αναδιοργάνωση της
ενεργητικής αξιών στο εσωτερικό της Ευρώπης. Ο τοµέας της κλωστοϋφαντουργίας και της
ένδυσης, στον οποίο το κόστος εργασίας αποτελεί σηµαντικό ποσοστό της τιµής των
προϊόντων του, αναδιοργάνωσε κυρίως τον τοµέα της παραγωγής στις κοντινές χώρες της
ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Πιο πρόσφατα, άλλοι τοµείς, όπως η
αυτοκινητοβιοµηχανία, άρχισαν επίσης να διοργανώνουν τις αλυσίδες αξίας τους για να
επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα των προσχωρουσών χωρών. Μια τέτοια στρατηγική
µπορεί να επιτρέψει να διατηρηθούν στο εσωτερικό της ΕΕ των 15 οι δραστηριότητας που,
αλλιώς, θα µπορούσαν να µεταφερθούν σε τρίτες χώρες. Για παράδειγµα, η φινλανδική
επιχείρηση Nokia µετεγκατέστησε ένα µέρος από την παραγωγή της σε χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης για τη µείωση του κόστους και διατηρεί τα εργοστάσιά της, βασισµένα
στην υψηλή τεχνολογία, στη Φινλανδία (Oulu, Salo). Ωστόσο, προς στιγµή η διαδικασία
κάθετης διαφοροποίησης παραµένει επικεντρωµένη σε ορισµένους τοµείς (εκτός από την
κλωστοϋφαντουργία και την αυτοκινητοβιοµηχανία, µπορούµε να αναφέρουµε το
ηλεκτρονικό υλικό) και σε ορισµένες χώρες της ανατολικής Ευρώπης34. Απαντώντας σε
έρευνα που διενεργήθηκε το 2003 από το Υπουργείο Οικονοµίας των Κάτω Χωρών35, µία
στις πέντε επιχειρήσεις από τους τοµείς της µεταλλουργίας και του ηλεκτρονικού υλικού
δήλωσε ότι διέθετε εγκαταστάσεις στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης ή επιθυµούσε να
επενδύσει σε αυτές εντός της προσεχούς πενταετίας. Ως βασικό όφελος ανέφεραν τη διαφορά
του κόστους εργασίας και την ποιότητα του εργατικού δυναµικού.

34
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Έγγραφο εργασίας 2611 της Παγκόσµιας Τράπεζας (2001)
Verplaatsing productie-faciliteiten naar Centraal-en Oost-Europa. FME. CWM. Ministerie van
Economische Zaken 2003.
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3.2.

Η εκµετάλλευση των ευκαιριών αυτών προϋποθέτει κανονιστική ασφάλεια και
σταθερότητα

Η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο της διευρυµένης Ένωσης µπορεί να
περιορίσει τα εν µέρει αρνητικά αποτελέσµατα της διαδικασίας ανακατανοµής των πόρων σε
τοµείς στους οποίους υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Πράγµατι, η ευρωπαϊκή
βιοµηχανία θα γίνει πιο ανταγωνιστική εάν η ενσωµάτωση των νέων κρατών µελών είναι
ταχεία και αποτελεσµατική και η πραγµατική συµµόρφωση µε τους κανόνες της αγοράς
µπορεί να επιταχύνει την εν λόγω διαδικασία ανακατανοµής των πόρων. Αυτό απαιτεί µια
προσπάθεια εκ µέρους τόσο των νέων όσο και των παλιών κρατών µελών για τη µεταφορά
και την καλύτερη εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες
της νέας αγοράς και επίσης οι καινοτοµίες που δηµιουργεί ο ανταγωνισµός.
Η διαµόρφωση εναρµονισµένου νοµικού πλαισίου, σταθερού και προβλέψιµου, εξασφαλίζει
την καλή λειτουργία των αγορών. Θα επιτρέψει να εξασφαλιστεί ακόµα µεγαλύτερη
οικονοµική δραστηριότητα στα νέα κράτη µέλη. Αναµένεται επίσης να διευκολύνει τη
µετάβαση των κρατών αυτών στην οικονοµία της γνώσης, κυρίως χάρη στην
αποτελεσµατικότερη προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Επιπλέον, το νοµικό πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς χαρακτηρίζεται συχνά από την
προτίµησή της για ευέλικτες λύσεις που παράλληλα ευνοούν την καινοτοµία. Αυτό συµβαίνει
συχνά όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθµίσεις για τα προϊόντα. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει
την πραγµατική εφαρµογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς στα νέα κράτη µέλη. Τα
τελευταία χρόνια πριν από τη διεύρυνση, η Επιτροπή έδωσε µεγάλη σηµασία στην
αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων αυτών, διαβεβαιώνοντας ότι τα µελλοντικά κράτη
µέλη διαθέτουν επαρκή διοικητική ικανότητα. Ειδικότερα, οι ελεύθερες συναλλαγές
βιοµηχανικών προϊόντων και αρκετών υπηρεσιών, η εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων περί
ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και η σύναψη συµφωνιών στον τοµέα της
αµοιβαίας αναγνώρισης της αξιολόγησης της συµµόρφωσης ορισµένων προϊόντων επέτρεψαν
να προετοιµαστεί η ενσωµάτωση των νέων κρατών µελών στην εσωτερική αγορά.
Ωστόσο, η εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου εξακολουθεί να απαιτεί σηµαντικές
προσπάθειες εκ µέρους της βιοµηχανίας των νέων κρατών µελών. Θα πρέπει να
πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις για τη συµµόρφωση µε τις κοινοτικές κανονιστικές
ρυθµίσεις, π.χ. σε τοµείς όπως το περιβάλλον ή η δηµόσια υγεία, τη στιγµή που ο
ανταγωνισµός ενδέχεται να ενισχυθεί. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε
να µην αποδυναµωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων των νέων κρατών µελών, που
ήδη αντιµετωπίζουν την πρόκληση της εφαρµογής του κεκτηµένου. Συνεπώς, στο πλαίσιο της
ολοκληρωµένης διαδικασίας αξιολόγησης του αντίκτυπου εκ µέρους της Επιτροπής, θα δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή, όποτε απαιτείται, στις συνέπειες που έχουν οι προτάσεις και άλλες
πρωτοβουλίες στη βιοµηχανία και γενικότερα στην οικονοµία των νέων κρατών µελών.
Συνεπώς, η προβλεψιµότητα και η σταθερότητα ενός ποιοτικού νοµοθετικού περιβάλλοντος
εµφανίζονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις για να µπορέσουν οι επιχειρήσεις των νέων
κρατών µελών να ανταποκριθούν µε επιτυχία στην πρόκληση της διεύρυνσης.
4.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΑΓΩΝ

Η παραπάνω ανάλυση κατέδειξε τις αδυναµίες της κοινοτικής βιοµηχανίας, τους κινδύνους
µε τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπη και την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για να
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µπορέσει να αντεπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισµό. Οι νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές που
προτείνει η Επιτροπή για την περίοδο 2007-2013 επιβεβαιώνουν, εξάλλου, την
προτεραιότητα που θα δοθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης36 και έχουν
στόχο να της εξασφαλίσουν τα απαιτούµενα για το σκοπό αυτό µέσα.
Η υποστήριξη της διαδικασίας διαρθρωτικών αλλαγών προϋποθέτει τρία είδη ενεργειών:
• η προσέγγιση «Καλύτερη νοµοθεσία» θα εξακολουθήσει να παρέχει στη βιοµηχανία µια
όσον το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη αγορά, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η
ρυθµιστική επιβάρυνση δεν υπερβαίνει τα δέοντα επίπεδα.
• θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιηθούν οι άλλες κοινοτικές πολιτικές που συµβάλλουν,
καθεµία µε το δικό της τρόπο, στην ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, χωρίς να
λησµονούνται οι επιµέρους στόχοι τους. Ένα παράδειγµα της δυνατότητας προόδου στον
τοµέα αυτό αποτελεί η ανακοίνωση σχετικά µια διορατική πολιτική ανταγωνισµού για µια
ανταγωνιστική Ευρώπη, η οποία θα εγκριθεί την ίδια ηµέρα µε το παρόν έγγραφο και θα
καλύπτει λεπτοµερώς την συνεισφορά της εν λόγω πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής οικονοµίας.
• Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν απόλυτα υπόψη οι ειδικές ανάγκες του διαφόρων
βιοµηχανικών κλάδων.
Βέβαια, τα µέτρα που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη των διαρθρωτικών
αλλαγών θα µπορούν να στηρίζονται επωφελώς στην εµπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί όσον
αφορά τα συνοδευτικά µέτρα, κυρίως στον τοµέα της σιδηρουργίας.
Πλαίσιο 4:
Η µεθοδολογία της Επιτροπής για την προσέγγιση των προβληµάτων
της ανταγωνιστικότητας
Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή ανέπτυξε µια µεθοδολογία για την προσέγγιση των
προβληµάτων της ανταγωνιστικότητας, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε τοµεακό επίπεδο.
Βασίζεται στο συνδυασµό τριών στοιχείων: ανάλυση, διαβούλευση και δράση.
Η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να αποτελεί το αρχικό συστατικό, διότι επιτρέπει
τον εντοπισµό των προκλήσεων που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Μόνον µια αυστηρή
ανάλυση της ανταγωνιστικής κατάστασης της βιοµηχανίας, που επιτρέπει να καταδειχθούν τα
ισχυρά σηµεία και οι αδυναµίες της καθώς και οι γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να
βελτιωθούν, µπορεί να δικαιολογήσει τα µέτρα στον τοµέα της βιοµηχανικής πολιτικής, τόσο
σε οριζόντιο όσο και σε τοµεακό επίπεδο. Τέτοιες εργασίες µπορούν να συµβάλουν στην
αναγνώριση και στην πρόβλεψη των διαρθρωτικών αλλαγών, κυρίως σε τοµεακό ή
γεωγραφικό επίπεδο και να διευκολύνουν τον καθορισµό των κατάλληλων συνοδευτικών
µέτρων. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες στον τοµέα των βιοτεχνολογιών, της αεροναυπηγικής
και των φαρµακευτικών προϊόντων βασίστηκαν σε προηγούµενη ανάλυση της κατάστασης
του κλάδου, χάρη στην οποία εντοπίστηκαν σε κάθε περίπτωση τα διακυβεύµατα που τον
χαρακτηρίζουν.
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Ανακοίνωση «οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος - Προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα
της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013», COM(2004) 101 της 10ης Φεβρουαρίου 2004.
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Η διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη αποτελεί την άλλη θεµελιώδη πτυχή. Πρέπει να
είναι αρκετά ευρεία και ανοικτή ώστε να επιτρέψει να εκφραστούν όλες οι σχετικές απόψεις,
να στοχοθετηθούν καλύτερα τα προβλεπόµενα µέτρα και να βελτιωθεί η αποδοχή τους από τα
ενδιαφερόµενα µέρη. Οι πρωτοβουλίες βασίζονται στη συγκρότηση γνωµοδοτικών οµάδων
υψηλού επιπέδου στις οποίες θα συµµετέχουν αντιπρόσωποι της βιοµηχανίας και των
δηµόσιων αρχών και οι οποίες θα εκδίδουν συστάσεις για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του κλάδου (G10, STAR 21, LEADERSHIP 2015), καθώς και σε άλλες
διαδικασίες γνωµοδότησης των ενδιαφεροµένων µερών.
Η καταλληλότητα των συστάσεων αυτών αξιολογείται, πλήρως ή εν µέρει, µε ανακοίνωση
της Επιτροπής. Η εφαρµογή των συστάσεων αυτών εναπόκειται είτε στην ΕΕ είτε στα κράτη
µέλη και απαιτεί τη χρήση διαφόρων µέσων, ρυθµιστική ή µη. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να
ανταποκρίνονται µε εξειδικευµένο και αναλογικό τρόπο στις ανάγκες που εντοπίζονται.
4.1.

Ένα ρυθµιστικό πλαίσιο ευνοϊκό για τη βιοµηχανία

4.1.1.

Βελτίωση της νοµοθεσίας

Πλαίσιο 5: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών όσον αφορά τις
κανονιστικές ρυθµίσεις
Πολλές πτυχές της δραστηριότητας των επιχειρήσεων αποτελούν αντικείµενο κανονιστικών
ρυθµίσεων. Όταν πραγµατοποιούν επενδύσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να συµµορφώνονται
µε τους κανόνες της πολεοδοµίας και χρήσης της γης. Οι καθηµερινές τους δραστηριότητες
υπόκεινται στο εταιρικό δίκαιο, στους φορολογικούς κανόνες, στους κανόνες της κοινωνικής
ασφάλισης, στο εργατικό δίκαιο (συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών της ασφάλειας και της
υγιεινής στο χώρο εργασίας), στους κανόνες ελέγχου της ρύπανσης και στο δίκαιο του
ανταγωνισµού. Τα προϊόντα τους οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους τεχνικούς κανόνες
ασφάλειας, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Ορισµένα
επαγγέλµατα διέπονται από ένα έντονο κανονιστικό πλαίσιο, όπως επίσης και το δικαίωµα
εγκατάστασης και παροχής ορισµένων υπηρεσιών, ιδίως των χρηµατοοικονοµικών για
προφανείς προληπτικούς λόγους. Τέλος, ορισµένες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (υπηρεσίες
µεταφορών, ενέργεια, ταχυδροµικές υπηρεσίες) αποτελούν αντικείµενο ειδικών κανονιστικών
ρυθµίσεων, παρότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε κοινοτικό επίπεδο είχαν ως
αποτέλεσµα να περιοριστεί δραστικά ο µονοπωλιακός χαρακτήρας των υπηρεσιών αυτών.
Οι κανονιστικές ρυθµίσεις µπορούν να αποβούν ευνοϊκές για την ανταγωνιστικότητα, όπως
καταδεικνύεται από την εµπειρία δηµιουργίας της εσωτερικής αγοράς (στην οποία ενιαίες
κανονιστικές ρυθµίσεις αντικαθιστούν τα εθνικά καθεστώτα). Αντίθετα, η απουσία κανόνων
µπορεί µερικές φορές να αποτελέσει µειονέκτηµα για τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα,
όπως στην περίπτωση της καθυστέρησης δηµιουργίας ενός κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Οι κανονιστικές ρυθµίσεις εξάλλου σε κοινοτικό επίπεδο µπορούν να
συµβάλουν στην απλούστευση του διοικητικού βάρους που επωµίζονται οι επιχειρήσεις, όταν
αντικαθιστούν την υποχρέωση των επιχειρήσεων να απευθύνονται σε πολυάριθµες
διοικητικές υπηρεσίες µε την προσφυγή σε ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης. Επίσης, οι
κανονιστικές ρυθµίσεις, καταργώντας τους φραγµούς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές,
ενισχύοντας την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στη διασυνοριακή αγορά και απλοποιώντας
τις διαδικασίες πρόσβασης στην αγορά ή τους κανόνες που διέπουν τα προϊόντα (ασφάλεια
των προϊόντων, ασφάλεια των τροφίµων κ.τ.λ.), µπορούν να συµβάλουν στη διασφάλιση των
αγορών τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, γεγονός που µπορεί
επηρεάσει θετικά την ανταγωνιστικότητα.
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Οι επιχειρήσεις, οι αγοραστές και οι αρχές αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα δηµιουργίας ενός
πλαισίου που θα προσδιορίζει τα όρια µέσα στα οποία δύνανται να παρεµβαίνουν οι
επιχειρήσεις. Μεγάλο µέρος των ρυθµίσεων αυτών είναι αναπόφευκτο (για παράδειγµα στους
τοµείς της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης ή της ασφάλειας των τροφίµων), χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι η σαφήνεια και η αποτελεσµατικότητά τους είναι πάντοτε πέραν
αµφισβήτησης. Επιπλέον, ορισµένες χώρες που διαθέτουν λιγότερες ρυθµίσεις
ανταποκρίνονται στις ίδιες δηµόσιες ανησυχίες µε άλλα µέσα. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, για
παράδειγµα, η νοοτροπία προσφυγής στη δικαιοσύνη και η αναγκαιότητα να καλύπτεται
ασφαλιστικά η ενδεχόµενη ευθύνη διαµορφώνουν µέσω διαφορετικής οδού το δικό τους
πλαίσιο κανόνων και περιορισµών.
Οι κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις καλύπτουν ένα µικρό τµήµα του εταιρικού δικαίου, της
φορολογίας, των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές
δραστηριότητες. Ωστόσο, γεννήτορας του κυριότερου µέρους των κανονιστικών ρυθµίσεων
είναι τα κράτη µέλη. Οι ρυθµίσεις για την αγορά εργασίας, την ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
την προστασία των καταναλωτών ή τον έλεγχο της ρύπανσης αποτελούν συντρέχουσες
ευθύνες µε επακόλουθο εθνικό και ευρωπαϊκό περιεχόµενο. Οι ρυθµίσεις για τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας έχουν µάλλον εθνικό χαρακτήρα και περικλείονται σε ένα κοινοτικό
πλαίσιο.
Οι τεχνικές κανονιστικές ρυθµίσεις των προϊόντων αποτελούν, µε µεγάλη διαφορά, τον τοµέα
στον οποίο οι κοινοτικές ρυθµίσεις διαδραµατίζουν το σηµαντικότερο ρόλο. Το ήµισυ σχεδόν
των προϊόντων υπόκειται σε τυπικές απαιτήσεις πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά.
Ορισµένες περιορισµένες απαιτήσεις αφορούν τις ετικέτες ή το περιτύλιγµα των προϊόντων
και αποσκοπούν στην ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τους κινδύνους που
εµπεριέχουν τα αντίστοιχα προϊόντα. Άλλες ρυθµίσεις έχουν αυστηρότερο χαρακτήρα και
ποικίλλουν από τη συµµόρφωση των προϊόντων µε απαιτήσεις σε θέµατα ασφάλειας έως την
αδειοδότησή τους πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, όπως στην περίπτωση των
φαρµακευτικών προϊόντων. Οι κοινοτικοί κανόνες υιοθετούνται για να εξασφαλιστεί η
αναγνώριση των µέτρων προστασίας που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν
σηµαντικά περισσότερες εθνικές από ό,τι κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις. Έτσι, στον
τοµέα των προϊόντων η Επιτροπή ενέκρινε 14 προτάσεις το 2003. Παράλληλα τα κράτη µέλη
διαβίβασαν στην τελευταία 486 µέτρα. Το 15% περίπου των σχεδίων που παρέλαβε η
Επιτροπή από τα κράτη µέλη δεν συνάδουν µε το κοινοτικό δίκαιο.
Η απλούστευση και η βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων αποτελούν µακρόπνοη
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε µε την εναρµόνιση των διαφορετικών εθνικών
κανόνων, µε την οποία τέθηκαν τα θεµέλια της εσωτερικής αγοράς. Συνεχίστηκε µε την
προσπάθεια εξεύρεσης λιγότερο δεσµευτικών µέσων για την επίτευξη των στόχων δηµόσιου
χαρακτήρα. Η «νέα κοινοτική προσέγγιση» συγκαταλέγεται µεταξύ των µέσων αυτών.
Πρέπει επίσης να συνεχιστεί η εξάλειψη άχρηστων περιπλοκών που εισάγονται σε εθνικό
επίπεδο («gold-plating») και οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στον κατακερµατισµό της
εσωτερικής αγοράς ή τη συσσώρευση δεσµεύσεων για τις επιχειρήσεις. Η βελτίωση της
νοµοθεσίας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής της διαδικασίας βελτίωσης, που απέχει
πολύ από την ολοκλήρωσή της.
Έχει ήδη επιτελεστεί πρόοδος…
Η εφαρµογή του σχεδίου δράσης «Βελτίωση της νοµοθεσίας» επέτρεψε ήδη σε µεγάλο βαθµό
τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει κανονιστικές ρυθµίσεις.
Έτσι, κάθε πρωτοβουλία που ενδεχοµένως έχει σηµαντικές επιπτώσεις οικονοµικής,

EL

24

EL

κοινωνικής ή περιβαλλοντικής φύσης υποβάλλεται σε ενδελεχή αξιολόγηση του αντικτύπου
της. Με την αξιολόγηση αυτή επιδιώκεται να αναλυθούν ταυτόχρονα οι διάφορες συνέπειες
των πρωτοβουλιών αυτών, ιδίως όσον αφορά τη βιοµηχανία και την ανταγωνιστικότητά της.
Μερικές φορές εξάλλου οι προσπάθειες αυτές είναι χρήσιµο να συνεχίζονται. Για
παράδειγµα, στην περίπτωση του πακέτου REACH, η Επιτροπή θα εργαστεί σε συνεργασία
µε τη βιοµηχανία για να συµπληρώσει την ανάλυση αντικτύπου που έχει ήδη ολοκληρωθεί,
εστιάζοντας την προσοχή της σε συγκεκριµένες ανησυχίες που εξέφρασαν οι βιοµηχανικοί
φορείς.
Επιπλέον, η χρήση εναλλακτικών µεθόδων πέρα από τις παραδοσιακές ρυθµιστικές οδούς
(για παράδειγµα η αυτορρύθµιση, η προσφυγή στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, ιδίως ως µέσο
στήριξης της από κοινού ρύθµισης, οι εθελοντικές συµφωνίες ή οι ρυθµίσεις-πλαίσια)
δύναται σε ορισµένες περιπτώσεις να επιτύχει µε αποτελεσµατικότερο τρόπο την κατάλληλη
ισορροπία µεταξύ των επιδιωκόµενων στόχων και των συµφερόντων της βιοµηχανικής
ανταγωνιστικότητας. Με τον όρο ότι γίνονται σεβαστές ορισµένες απαιτήσεις, ιδίως η αρχή
της ασφάλειας δικαίου, οι παραπάνω προσεγγίσεις µπορούν να εξασφαλίσουν προστιθέµενη
αξία.
Τέλος, πρόοδος έχει επιτελεστεί στον τοµέα της διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας, η οποία µπορεί να έχει σηµαντικές
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Πλαίσιο 6: Βελτίωση της διαβούλευσης: η περίπτωση του REACH
Στις 29 Οκτωβρίου 2003 η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για ένα νέο ρυθµιστικό
πλαίσιο για τη χηµεία. Το σύστηµα που προτάθηκε (REACH, καταχώριση, αξιολόγηση,
αδειοδότηση των χηµικών προϊόντων) έχει ως στόχο να βελτιώσει την προστασία της υγείας
και του περιβάλλοντος, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής
χηµικής βιοµηχανίας και των νεωτεριστικών δυνατοτήτων της.
Όταν η Επιτροπή ξεκίνησε τις προκαταρκτικές εργασίες για την πρόταση REACH,
διενήργησε ευρεία διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, στην οποία αξιοποιήθηκε και το
διαδίκτυο, µε σκοπό να µεγιστοποιήσει τη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας. Χάρη στη
διαβούλευση αυτή απεστάλησαν πάνω από 6000 απαντήσεις. Ύστερα από τις παρεµβάσεις
αυτές έγιναν πολλές τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση. Η Επιτροπή µπόρεσε να
επανεξετάσει την εκ µέρους της αξιολόγηση αντικτύπου και επέφερε βελτιώσεις, µε τις
οποίες σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της πρόκειται να εξοικονοµηθεί το 80% του άµεσου
κόστους για τη βιοµηχανία (ή πάνω από 10 δισεκατοµµύρια ευρώ).
…Είναι όµως απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω βήµατα προόδου για να µειωθεί το βάρος
της νοµοθεσίας
Το Συµβούλιο εξέφρασε την επιθυµία να επιτευχθεί πρόοδος προς δύο κατευθύνσεις37.
Αφενός, όσον αφορά τις νέες πρωτοβουλίες, επιθυµεί να ενισχυθεί και να αρτιωθεί ο
συνυπολογισµός της διάστασης της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης
διαδικασίας αξιολόγησης του αντικτύπου, που καλύπτει επίσης την περιβαλλοντική και
κοινωνική διάσταση. Αφετέρου, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να
αξιολογηθούν οι σωρευτικές επιπτώσεις της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας στην
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Συµβολή του Συµβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004
(11 Μαρτίου 2004).
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ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συγχρόνως να ληφθεί υπόψη η πιθανή
αλληλεπίδραση µεταξύ των νοµοθετικών ή των κανονιστικών πράξεων που πηγάζουν από
διαφορετικές πολιτικές. Οι αξιολογήσεις αυτές θα µπορούσαν να αποδειχτούν ιδιαίτερα
χρήσιµες για ορισµένους ιδιαίτερους τοµείς της βιοµηχανίας, η ανταγωνιστική θέση των
οποίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στον ανταγωνισµό τρίτων χωρών. Η αυτοκινητοβιοµηχανία
θα µπορούσε να αποτελέσει ένα καλό παράδειγµα παρόµοιων αναλύσεων.
Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004 (Βρυξέλλες, 25-26 Μαρτίου 2004) επανέλαβε και
το ίδιο τις παραπάνω εκκλήσεις, σηµειώνοντας µε ικανοποίηση «τη δέσµευση της Επιτροπής
να επεξεργαστεί περαιτέρω την ολοκληρωµένη διαδικασία αξιολόγησης του αντικτύπου,
συνεργαζόµενη µε το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της
∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη βελτίωση της νοµοθεσίας µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση
της διάστασης της ανταγωνιστικότητας, και να αναπτύξει σε συνεργασία µε το Συµβούλιο
µέθοδο καταµέτρησης του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις».
Ο Πρόεδρος Prodi, αν και υπενθύµισε ότι Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζει µια διατοµεακή
προσέγγιση σε θέµατα εκτίµησης αντικτύπου, η οποία βασίζεται στις τρεις διαστάσεις του
οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου, επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή
πρόκειται να εξετάσει σε ποιο βαθµό οι πτυχές της ανταγωνιστικότητας, ιδίως οι πτυχές που
αφορούν τη διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω στο
πλαίσιο της διαδικασίας αυτής.
Πλαίσιο 7: Οι σωρευτικές επιπτώσεις των κανονιστικών ρυθµίσεων: το παράδειγµα της
αυτοκινητοβιοµηχανίας
Η αυτοκινητοβιοµηχανία αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµίας της ΕΕ. Αφορά 6,5
εκατοµµύρια άµεσων και έµµεσων θέσεων απασχόλησης και συµβάλλει κατά 5 % στο
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας και στην
καινοτοµία έχει µείζονα χαρακτήρα και σε αυτήν απασχολείται ειδικευµένο εργατικό
δυναµικό. Με τον τρόπο αυτό συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου της Λισσαβώνας. Ο εν
λόγω τοµέας είναι καινοτόµος και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς. Για
παράδειγµα, η µέση κατανάλωση των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων είναι σηµαντικά µικρότερη
από την κατανάλωση της αµερικανικής παραγωγής.
Κατά τα τελευταία τριάντα έτη η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόρθωσε να θεσπίσει ένα ενιαίο
καθεστώς αναγνώρισης των αυτοκινούµενων οχηµάτων. Το κεκτηµένο αυτό εναρµόνισης
αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προόδου σε σχέση µε την συνύπαρξη εθνικών κανόνων που
χαρακτήριζε προηγουµένως τον τοµέα. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τις
κανονιστικές ρυθµίσεις στον τοµέα αυτό πέτυχε την καθιέρωσή της σε µεγάλο µέρος του
κόσµου, υπό την αιγίδα της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη
(UNECE).
Το κανονιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εξελίσσεται η βιοµηχανία αυτή καθίσταται όλο και
περισσότερο πολύπλοκο. Η πυκνότητα των κανόνων, που συνδέονται για παράδειγµα µε τους
στόχους ασφάλειας των οδικών χρηστών ή προστασίας του περιβάλλοντος, αυξήθηκε, διότι
τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη µέλη ανέλαβαν, µερικές φορές χωρίς συντονισµό, κανονιστικές
πρωτοβουλίες, η αλληλεπίδραση και οι σωρευτικές επιπτώσεις των οποίων δεν έχουν ακόµη
πλήρως αξιολογηθεί. Πρέπει συνεπώς να υιοθετηθεί µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση
καθώς και να καταβληθούν προσπάθειες για να ληφθούν υπόψη οι διάφοροι παράγοντες που
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Αυτός είναι ακριβώς και ο
στόχος της τεχνολογικής πλατφόρµας ERTRAC (European Road Transport Advisory
Council).
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Επιπλέον, η Επιτροπή εγκαινιάζει την παρούσα στιγµή νέες οδούς για τη βελτίωση της
ποιότητας των κανονιστικών εργασιών τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των
κρατών µελών:
• Ανταλλαγές ορθών πρακτικών σε κανονιστικά θέµατα µε τα κράτη µέλη αλλά και
µεταξύ τους·
• Εργασίες µε σκοπό τον καθορισµό δεικτών ποιότητας των κανονιστικών
ρυθµίσεων·
• Μελέτες εκ των υστέρων σχετικά µε τον αντίκτυπο των νοµοθετικών ή άλλων
πρωτοβουλιών·
• Εργασίες µε σκοπό να καθοριστούν τα αίτια του υπερβολικού φόρτου των
κανονιστικών ρυθµίσεων.
Η ποιότητα των ενδελεχών αξιολογήσεων αντικτύπου φαίνεται επίσης ότι παίζει ζωτικό ρόλο
για την αξιοπιστία των προτάσεων της Επιτροπής. Η Επιτροπή, προκειµένου να εγγυηθεί την
ποιότητα των αναλύσεων αυτών, µελετά το ενδεχόµενο να συστήσει, υπό τη δικαιοδοσία της,
ένα συµβουλευτικό όργανο ειδικών στα εν λόγω θέµατα. Το όργανο αυτό θα έχει ως
αποστολή να την συµβουλεύει σχετικά µε τη µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθεί σε
παρόµοια εγχειρήµατα.
Εξάλλου, θα πρέπει να εξεταστεί και να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των υφιστάµενων και
των νέων ρυθµίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, όσον αφορά ιδίως την έρευνα και
την καινοτοµία. Από την άποψη αυτή, σηµαντικός στόχος είναι να προσδιοριστούν αρκετά
νωρίς οι τοµείς στους οποίους η ισχύουσα νοµοθεσία ή η απουσία νοµοθεσίας εµποδίζουν
την ανάπτυξη και την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και να καθοριστούν, ανάλογα µε την
περίπτωση, τα µέτρα που απαιτούνται για την επίλυση των προβληµάτων αυτών. Η
προληπτική αυτή προσέγγιση για την προσαρµογή του ρυθµιστικού πλαισίου στην
επιτάχυνση της τεχνολογικής προόδου θα υλοποιηθεί µε το σύνολο ιδίως των συµµετεχόντων
µερών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών.
4.1.2.

Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του

Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας αποτελεί υπόθεση όλων. Έτσι, το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να µεριµνούν ώστε τα µέτρα που πηγάζουν
από τη νοµοθετική διαδικασία να µην ανακόπτουν την ανταγωνιστικότητα και παράλληλα να
επιτυγχάνουν τους δικούς τους στόχους. Η Επιτροπή είναι έτοιµη να στηρίξει τη διαδικασία
αυτή. Θα µπορούσε να βοηθήσει τα άλλα όργανα να αξιολογήσουν τις συνέπειες των
προτεινόµενων τροποποιήσεων στο πλαίσιο της διοργανικής συµφωνίας «Για τη βελτίωση
της νοµοθεσίας». Στο πνεύµα αυτό, το Συµβούλιο «Ανταγωνιστικότητα», ύστερα από αίτηµα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παρακολουθεί τις προτάσεις
που µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, ακόµα και αν δεν
υπάγονται στην άµεση αρµοδιότητά του.
Τέλος, στον τοµέα της βιοµηχανικής πολιτικής οι κοινοτικές αρµοδιότητες και πράξεις έχουν
περιορισµένο χαρακτήρα. Τα κράτη µέλη από την πλευρά τους πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι
κανόνες που θεσπίζουν δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο επιχειρησιακό περιβάλλον
(περιπλέκοντας για παράδειγµα την πρόσβαση στην αγορά ή επιβραδύνοντας την ανάπτυξη
νέων δραστηριοτήτων ή νέων τεχνολογιών) και δεν δηµιουργούν αδικαιολόγητα
προσκόµµατα ή εµπόδια στις συναλλαγές σε αντίθεση µε την αρχή της αµοιβαίας
αναγνώρισης.
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4.2.

Μεγιστοποίηση των συνεργειών µεταξύ των διαφόρων πολιτικών

Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη βιοµηχανία. Τα
κοινοτικά όργανα όµως και τα κράτη µέλη οφείλουν να συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός
ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο τόνισαν
πρόσφατα την ανάγκη υιοθέτησης µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για τα θέµατα της
ανταγωνιστικότητας38.
Στην προηγούµενη ανακοίνωση για τη βιοµηχανική πολιτική υπογραµµίστηκαν οι συνέργειες
που είναι δυνατές µεταξύ των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών. Ύστερα από προσεκτική
εξέταση εντοπίστηκαν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες µε βάση πέντε διαστάσεις - γνώση,
εσωτερική αγορά, συνοχή, βιώσιµη ανάπτυξη και διεθνής διάσταση – έτσι ώστε να βελτιωθεί
η συνεισφορά των κοινοτικών πολιτικών στη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα.
Πλαίσιο 8: Προσέγγιση των αναλυτικών θεµελίων των κοινοτικών πολιτικών
Για να µεγιστοποιηθούν οι συνέργειες µεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Κοινότητας έτσι
ώστε ο θετικός τους αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας να είναι όσο το
δυνατόν µεγαλύτερος, τα αναλυτικά θεµέλια των πολιτικών αυτών θα πρέπει να είναι
συνεκτικά και κατάλληλα. Έτσι, θα εξασφαλιστεί µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ των
αντίστοιχων συνεπειών των πολιτικών αυτών. Η Επιτροπή, µε στόχο την προσέγγιση των εν
λόγω θεµελίων, πραγµατοποίησε δύο εγχειρήµατα, της λεγόµενης «ανάλυσης των
αναλύσεων».
Στο πρώτο εξέτασε την αλληλεπίδραση της απασχόλησης µε την ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής, η ταυτόχρονη επιδίωξη αύξησης της παραγωγικότητας
και της απασχόλησης δεν είναι αντιφατική, ιδίως µεσοπρόθεσµα. Η βελτίωση του βιοτικού
µας επιπέδου εξαρτάται από αυτούς τους δύο παράγοντες.
Σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο, η οικονοµική ανάπτυξη καθορίζεται πάνω από όλα από την
αύξηση της παραγωγικότητας. Η τελευταία αποτελεί συνάρτηση διαφόρων παραγόντων: των
επενδύσεων σε κεφάλαια και σε ΤΠΕ, της τεχνολογικής προόδου, του οργανωτικού
εκσυγχρονισµού, της εκπαίδευσης. Η αύξηση της απασχόλησης πιο µακροπρόθεσµα
καθορίζεται από τις επιδόσεις των αγορών εργασίας και τους παράγοντες που επηρεάζουν την
προσφορά απασχόλησης. Τα τελευταία έτη στη γενική ανάπτυξη συνέβαλε µάλλον
περισσότερο η αύξηση της απασχόλησης παρά της παραγωγικότητας. Η αυξηµένη συµµετοχή
στην αγορά εργασίας, η βελτίωση των προσόντων και η µεγαλύτερη ευελιξία συνέτειναν
στην επίτευξη ανάπτυξης µε περισσότερες θέσεις εργασίας.
Για να επιτευχθεί υψηλή αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης απαιτούνται
ειδικές µεταρρυθµίσεις. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της
δηµιουργίας θέσεων εργασίας και την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων, τη βελτίωση
των κανονιστικών ρυθµίσεων, την ενθάρρυνση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της
καινοτοµίας, το άνοιγµα της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και τη βελτίωση του
εκσυγχρονισµού του ανθρώπινου κεφαλαίου και των τεχνολογιών. Παράλληλα, οι
µεταρρυθµίσεις αυτές πρέπει να υποστηρίζονται από ένα σταθερό µακροοικονοµικό πλαίσιο
καθώς και σταθερές δηµοσιονοµικές πολιτικές.
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Το άλλο εγχείρηµα επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο της περιβαλλοντικής πολιτικής για τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του εγχειρήµατος αυτού, οι κανονιστικές ρυθµίσεις στον
τοµέα του περιβάλλοντος επικεντρώνονται βασικά στη δηµιουργία και την απόδοση (ή την εκ
νέου απόδοση) ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων όσον αφορά τη χρήση και τη ρύπανση των
περιβαλλοντικών πόρων. Αναγκάζοντας τους ενδιαφερόµενους να λάβουν υπόψη την
αυξανόµενη σπανιότητα των περιβαλλοντικών πόρων, µπορούν να συνεισφέρουν στην
αύξηση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας. Ωστόσο, παρότι βελτιώνουν ενδεχοµένως
την αποτελεσµατικότητα στον καταµερισµό των πόρων, οι κανονιστικές ρυθµίσεις έχουν
σηµαντικές συνέπειες όσον αφορά την κατανοµή, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό
«κερδισµένους» και «χαµένους».
Το τελικό αποτέλεσµα των κανονιστικών ρυθµίσεων σε περιβαλλοντικά θέµατα από την
άποψη του κόστους είναι ότι για ορισµένες επιχειρήσεις ή τοµείς η παραγωγή γίνεται
ακριβότερη. Αν και είναι σηµαντικό να γίνεται σωστή εκτίµηση του κόστους που
συνεπάγονται οι κανονιστικές ρυθµίσεις σε θέµατα περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις,
µεγαλύτερη σηµασία για τις τελευταίες έχουν οι συνέπειες του κόστους αυτού στη
δυνατότητα καινοτοµίας, στην αποδοτικότητα, τις τιµές και τη δυναµική της ζήτησης. Οι
συνέπειες αυτές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό (i) από τον τύπο των ρυθµίσεων – δηλ. µε
ποιον τρόπο αυτές επηρεάζουν τις εισροές, τη διαδικασία παραγωγής και το τελικό προϊόν·
(ii) από το πώς οι επηρεαζόµενες επιχειρήσεις χρηµατοδοτούν τις τεχνολογίες µείωσης της
ρύπανσης· (iii) από τις δοµές της αγοράς (ελαστικότητα της ζήτησης, βαθµός έκθεσης στο
διεθνή ανταγωνισµό…).
Όσον αφορά τα οφέλη, το τελικό αποτέλεσµα των περιβαλλοντικών ρυθµίσεων είναι ότι
ορισµένες επιχειρήσεις ή τοµείς θα επωφεληθούν από τις θετικές συνέπειες της ζήτησης
εργασίας, που δεν θα προέκυπταν χωρίς την υιοθέτηση παρόµοιων ρυθµίσεων. Αναµένεται
επίσης να επιτρέψουν µειωµένες δαπάνες εισροών για τους βιοµηχανικούς τοµείς που
υπόκεινται σε ρυθµίσεις, ενθαρρύνοντας την καλύτερη χρήση των πόρων, και συγχρόνως για
τις βιοµηχανίες που θα επωφεληθούν τελικά από τις εισροές µε λιγότερη ρύπανση και από τις
µειωµένες δαπάνες για την υγεία των εργαζοµένων και τη δηµόσια υγεία.
Η ύπαρξη κοινών κανόνων σε θέµατα περιβάλλοντος στο επίπεδο της ΕΕ εξασφαλίζει ίσους
όρους ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά. Οι
διαφορές στην αυστηρότητα των κανόνων περιβαλλοντικής προστασίας µεταξύ των χωρών
µπορούν να δικαιολογηθούν από τις διαφορές των περιβαλλοντικών προβληµάτων και των
συνεπειών της ρύπανσης. Ωστόσο, η ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων σε εθνικό επίπεδο,
όσον αφορά είτε τους στόχους είτε τα µέσα, πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά για να
διασφαλιστεί ότι οι διαφορές αυτές συνάδουν στην πράξη και από νοµική άποψη µε τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Ο διασυνοριακός και παγκόσµιος χαρακτήρας πολυάριθµων απειλών για το περιβάλλον
απαιτεί την ανάληψη δράσεων που υπερβαίνουν τις ικανότητες µιας χώρας ή µιας περιοχής.
Η λήψη µέτρων αποκλειστικά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποκατάσταση
της στιβάδας του όζοντος ή για τη µείωση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου, για παράδειγµα, δεν είναι αρκετή. Τα θέµατα αυτά
προϋποθέτουν την ανάληψη παγκόσµιας δράσης και το συντονισµό πολυµερών προσπαθειών.
Εξ ού και η ανάγκη να εξασφαλιστεί η συµµετοχή και η ανάλογη συµβολή των κύριων
εµπορικών εταίρων της Ευρώπης τη στιγµή ανάλήψης ενεργειών.
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4.2.1.

Η γνώση στην υπηρεσία των επιχειρήσεων

Η βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα απαιτεί καλύτερη εκµετάλλευση της γνώσης· η απαίτηση
αυτή συνεπάγεται την ανάληψη δράσεων στο επίπεδο της έρευνας, της καινοτοµίας, των
προσόντων του εργατικού δυναµικού, των ΤΠΕ και µιας πολιτικής ανταγωνισµού που να
λαµβάνει υπόψη τη διάσταση αυτή.
- Επενδύοντας στην έρευνα: το πρόγραµµα δράσης για την Ευρώπη
Ως συµπλήρωµα της δηµιουργίας ενός « ευρωπαϊκού χώρου έρευνας» που αποσκοπεί στη
δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς για την έρευνα και την τεχνολογία, αφενός, και στην
αντιµετώπιση του κατακερµατισµού που κατατρύχει την παρούσα στιγµή την ευρωπαϊκή
έρευνα, αφετέρου, η Ευρώπη εξοπλίστηκε µε ένα πρόγραµµα δράσης µε σκοπό την αύξηση
των επενδύσεων στην έρευνα και την επίτευξη του στόχου που έθεσε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο στη Βαρκελώνη, να αυξηθούν δηλαδή οι συνολικές επενδύσεις Ε&Α στην
Ευρώπη στο 3% του ΑΕγχΠ το 201039. Το σχέδιο δράσης απαιτεί την ενεργοποίηση
πολυάριθµων πολιτικών, πέρα από την έρευνα και την καινοτοµία και επιβάλλει τη βελτίωση
όλων των µέσων δηµόσιας στήριξης.
Το σχέδιο δράσης περιλαµβάνει τρεις κύριες προτεραιότητες:
1. Αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης για την έρευνα στο επίπεδο των κρατών µελών και
της Ένωσης, µέσα σε όρια που συµβιβάζονται µε τους ευρωπαϊκούς δηµοσιονοµικούς
προσαντολισµούς, και ενίσχυση των δεσµών µεταξύ της δηµόσιας έρευνας και της
βιοµηχανίας.
2. Αύξηση του ανθρώπινου δυναµικού στις θετικές επιστήµες και την τεχνολογία µε τη
βελτίωση των όρων σταδιοδροµίας και της κινητικότητας των ερευνητών, την
επανενθάρρυνση της προτίµησης των νεώτερων για τις θετικές επιστήµες και τη διευκόλυνση
της εισόδου και της παραµονής των καλύτερων ερευνητών από τρίτες χώρες40.
3. Βελτίωση των συνθηκών πλαισίου έτσι ώστε να παρέχεται στις επιχειρήσεις ένα
περιβάλλον που να ευνοεί την έρευνα και να τις παροτρύνει να αυξήσουν τις επενδύσεις τους
στην Ευρώπη. Πρέπει να αναληφθούν νέες δράσεις σε τοµείς όπως η πνευµατική ιδιοκτησία,
η ρύθµιση των αγορών, οι κανόνες ανταγωνισµού, οι χρηµατοοικονοµικές αγορές και οι
φορολογικές συνθήκες.
Στόχος του µηχανισµού αυτού είναι να ενδυναµώσει την επενδυτική ελκυστικότητα της
Ευρώπης, ιδίως απέναντι στους ιδιωτικούς επενδυτές, στον ερευνητικό τοµέα και να αυξήσει
τη δηµόσια χρηµατοδότηση στο 1% του ΑΕγχΠ έως το 2010 στο πλαίσιο της ανοιχτής
µεθόδου συντονισµού.
Στην πρόσφατη πρότασή της για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές των ετών 2007-2013, η
Επιτροπή τόνισε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί, προβλέποντας τον
υπερδιπλασιασµό του προϋπολογισµού για την έρευνα. Προσδοκάται ότι έτσι η ΕΕ θα
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COM(2003) 226 τελικό « Επενδύοντας στην έρευνα: το πρόγραµµα δράσης για την Ευρώπη»,
30 Απριλίου 2003.
Αναφορικά µε το σηµείο αυτό η Επιτροπή µόλις υπέβαλε προτάσεις που έχουν σκοπό να επιταχύνουν
και να απλοποιήσουν τους όρους έκδοσης αδειών παραµονής των ερευνητών από τρίτες χώρες
(COM(2004) 178τελικό, 16 Μαρτίου 2004).
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επικεντρώσει τις δράσεις της σε ένα αριθµό µεγάλων θεµάτων που αφορούν άµεσα τη
βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα, όπως οι πανευρωπαϊκές συµπράξεις του δηµόσιου µε τον
ιδιωτικό τοµέα προς όφελος της τεχνολογικής έρευνας, οι ερευνητικές υποδοµές, οι
ανθρώπινοι πόροι, ο δυναµισµός και η παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής έρευνας, η
διευθέτηση των πόλων αριστείας και ο συντονισµός των εθνικών και των περιφερειακών
ερευνητικών προγραµµάτων και πολιτικών.
Μεταξύ των πρωτοβουλιών που προβλέπει το σχέδιο δράσης, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει
στις τεχνολογικές πλατφόρµες. Θα συµβάλουν στην κινητοποίηση των προσπαθειών έρευνας
και καινοτοµίας καθώς και στη διευκόλυνση της ανάδυσης «πρωτοπόρων» αγορών41» στην
Ευρώπη. Οι τεχνολογικές πλατφόρµες, µε τον καθορισµό κοινών θεµάτων έρευνας, έχουν ως
σκοπό να ωθήσουν το ευρωπαϊκό ερευνητικό δυναµικό στις τεχνολογίες αιχµής, που έχουν να
αντιµετωπίσουν ιδιαίτερες προκλήσεις. Η συνεισφορά τους στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας µπορεί να είναι σηµαντική. Για παράδειγµα, η έρευνα σχετικά µε τα νέα
υλικά ή τις νέες διαδικασίες παραγωγής θα αποτελέσει έναν από τους τοµείς δράσεων οι
οποίοι πρέπει να εξερευνηθούν και να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της τεχνολογικής
πλατφόρµας για τον τοµέα της βιοµηχανίας υφασµάτων και ένδυσης. Οι τεχνολογικές
πλατφόρµες θα συµβάλουν στην εγκαθίδρυση αποτελεσµατικών σχέσεων ιδιωτικούδηµόσιου τοµέα µεταξύ της έρευνας, της βιοµηχανίας, της χρηµατοοικονοµικής κοινότητας
και των φορέων λήψης πολιτικών αποφάσεων. Η συµµετοχή των εκπροσώπων του ιδιωτικού
τοµέα θα βοηθήσει ιδίως να διασφαλιστεί πως οι τεχνολογικές πλατφόρµες λαµβάνουν
πλήρως υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες της εν δυνάµει µελλοντικής αγοράς στους
εξεταζόµενους τοµείς.
- Η πολιτική καινοτοµίας
Το σχέδιο δράσης «Καινοτοµία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», το οποίο θα
παρουσιάσει η Επιτροπή εντός του καλοκαιριού 2004, έχει ως σκοπό να θέσει τις
επιχειρήσεις στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής για την καινοτοµία.
Το σχέδιο δράσης θα περιλαµβάνει έξι κύριους στόχους:
1. Την ενθάρρυνση κάθε µορφής καινοτοµίας, τεχνολογικής ή µη (οργανωτικής,…) και την
προώθηση της διάδοσης της αριστείας σε όλες τις επιχειρήσεις.
2. Την παρότρυνση της αποτελεσµατικής διάδοσης των γνώσεων και των τεχνολογιών στις
επιχειρήσεις. Για το θέµα αυτό τα κράτη µέλη και οι ΟΤΑ αναµένεται να παίξουν ένα ενεργό
ρόλο, ενθαρρύνοντας ιδίως τις πρωτοβουλίες γύρω από τις οµαδοποιήσεις επιχειρήσεων
(«clusters»).
3. Την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων για την καινοτοµία. Πρέπει να γίνουν µεγαλύτερες
και αποτελεσµατικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για να αναπτυχθούν
οι αναγκαίες ικανότητες καινοτοµίας. Με βάση τις αναλύσεις αναγκών και δεξιοτήτων, η
Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τα συµµετέχοντα µέρη αναµένεται να προωθήσουν την
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αναγνώριση ιδιαίτερων επαγγελµάτων για την καινοτοµία42 και να ενθαρρύνουν την
κινητικότητά τους, ιδίως µεταξύ των διαφόρων τοµέων και προς τις ΜΜΕ.
4. Την ενίσχυση των µέσων πραγµατοποίησης επενδύσεων στην καινοτοµία. Τα κοινοτικά
χρηµατοδοτικά µέσα αναµένεται να επικεντρωθούν περισσότερο στην κατεύθυνση αυτή. Το
6ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη (17,5 δισεκατοµµύρια ευρώ) και τα
περιφερειακά κονδύλια (195 δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2006) ξεκίνησαν
έναν παρόµοιο προσανατολισµό. Τα προσεχή προγράµµατα αναµένεται να ενισχύσουν την
τάση αυτή.
5. Την προώθηση ενός κανονιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος που να ευνοεί την
καινοτοµία. Η διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας πρέπει να βελτιωθεί,
συγκεκριµένα µε τη µείωση των δαπανών για τις επιχειρήσεις και τη δηµιουργία µιας
«υπηρεσίας παροχής βοήθειας» για την προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
6. Την ανάπτυξη ενός µοντέλου διακυβέρνησης της καινοτοµίας στην Ένωση. Οι σχετικοί
παράγοντες – κράτη µέλη, ενδιαφερόµενα µέρη – θα κινητοποιηθούν έτσι ώστε να ξεκινήσει
ένας διάλογος για να καθοριστούν κοινοί στόχοι και να δηµιουργηθούν συνέργειες. Η
Επιτροπή έχει την πρόθεση να προτείνει στα κράτη µέλη φιλόδοξους κοινούς στόχους και να
τα καλέσει να τους υιοθετήσουν έως το Μάρτιο 2005.
- Προβληµατισµός σχετικά µε το µέλλον της έρευνας στη µεταποιητική βιοµηχανία
Σε µία πιο οριζόντια προοπτική το φθινόπωρο του 2004 θα παρουσιαστεί µια στρατηγική
ατζέντα για το µέλλον της έρευνας στη µεταποιητική βιοµηχανία µε σκοπό να εντοπιστούν οι
κύριοι προσανατολισµοί της έρευνας, έτσι ώστε να ενισχυθεί σε µεσοπρόθεσµο και
µακροπρόθεσµο επίπεδο η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των µεταποιητικών
επιχειρήσεων.
Το έγγραφο αυτό θα προτείνει ενέργειες στον τοµέα των τεχνολογιών του µέλλοντος καθώς
και στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της διεθνούς συνεργασίας και της
δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος που να ενθαρρύνει τη βιοµηχανική καινοτοµία. Θα
αποτελέσει έτσι µια βάση για την προετοιµασία των δράσεων έρευνας και καινοτοµίας που
θα προταθούν µε το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη (2007-2011).
- Επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο
Ένα εργατικό δυναµικό καλά εκπαιδευµένο, καταρτισµένο και ικανό να προσαρµόζεται
αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της
αύξησης της απασχόλησης. Στην έκθεσή της η Ειδική οµάδα για την απασχόληση υπό την
προεδρία του Wim Kok και το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004 τόνισαν ότι η Ευρώπη
πρέπει να επενδύσει περισσότερο και αποτελεσµατικότερα στο ανθρώπινο κεφάλαιό της. Για
να επιτύχει, τις ευθύνες και το κόστος της συµπληρωµατικής αυτής επένδυσης θα πρέπει να
επωµιστούν από κοινού οι αρχές, οι επιχειρήσεις και οι ίδιοι οι ιδιώτες. Προβλέπεται µια
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Τα επαγγέλµατα αυτά ποικίλλουν και αφορούν διάφορους τοµείς: κατανόηση του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, χρήση των νέων τεχνολογιών,
ανάλυση των κινδύνων χρηµατοδότησης της καινοτοµίας, τεχνολογική και ρυθµιστική εποπτεία,
µεσιτεία τεχνολογιών στο πλαίσιο των µεταφορών τεχνολογίας.
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σειρά ενεργειών για τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ικανοτήτων των
εργαζοµένων καθώς και για την ενίσχυση της κατάρτισης.
Σύµφωνα µε τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, οι αρχές θα
πρέπει να αναπτύξουν φιλόδοξες πολιτικές για την προσαρµογή των ικανοτήτων των
εργαζοµένων, την αύξηση των µορφωτικών επιπέδων, τη µείωση της εγκατάλειψης του
σχολείου και την αύξηση της συµµετοχής των λιγότερο ειδικευµένων ατόµων στην
κατάρτιση. Ορισµένοι τοµείς της βιοµηχανίας - που συχνά χαρακτηρίζονται από την υψηλή
παρουσία των ΜΜΕ – επενδύουν λιγότερο στο εργατικό τους δυναµικό. Καθώς η αγορά δεν
είναι σε θέση να εγγυηθεί επαρκές επίπεδο επενδύσεων, πρέπει να ενισχυθούν τα συστήµατα
αµοιβαιότητας των οφελών και του κόστους, κατά το παράδειγµα των τοµεακών ή των
περιφερειακών ταµείων κατάρτισης. Από την άποψη αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
και τα µελλοντικά ευρωπαϊκά προγράµµατα στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης
παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο εκσυγχρονισµού των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αυτή η επενδυτική προσπάθεια στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα επείγουσα στο
σηµερινό πλαίσιο της ταχείας γήρανσης, και σύντοµα της µείωσης του ενεργού πληθυσµού,
γεγονός που συνεπάγεται έναν αυξανόµενο κίνδυνο αναντιστοιχίας και έλλειψης προσόντων.
Από την άποψη αυτή, πρέπει επίσης να προβλεφθούν καλύτερα οι ανάγκες σε ικανότητες και
να προσαρµοστεί αντίστοιχα η προσφορά κατάρτισης, ιδίως διότι η βιοµηχανία συχνά πάσχει
από την έλλειψη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Η Επιτροπή πρότεινε στην επιτροπή
απασχόλησης του Συµβουλίου την πραγµατοποίηση ενός φιλόδοξου εγχειρήµατος
ανταλλαγής εµπειριών σχετικά µε το θέµα αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής για την
απασχόληση. Στο πνεύµα αυτό, ένα αυξηµένο επίπεδο δηµόσιας υγείας µπορεί επίσης να
συµβάλει στην επίτευξη ενός ποιοτικού και παραγωγικού ανθρώπινου κεφαλαίου.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή µέσω των πρωτοβουλιών της στον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης προτίθεται να προλαµβάνει και να εντοπίζει καλύτερα, σε συνεργασία µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη (ιδίως τα κράτη µέλη µέσω της ανοικτής µεθόδου συντονισµού), τις
ελλείψεις προσόντων, προκειµένου να εξασφαλίσει καταλληλότερες απαντήσεις. Θα
διασφαλίσει επίσης ότι η επόµενη γενιά κοινοτικών προγραµµάτων στον τοµέα της
εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης είναι καλύτερα σε θέση να ανταποκριθεί
στις ανάγκες τόσο οριζόντιας (για παράδειγµα οι σπουδές µηχανικών) όσο και τοµεακής
φύσης για ορισµένους τύπους προσόντων. Η Επιτροπή έχει εξάλλου προτείνει ένα ενιαίο
πλαίσιο για τη διαφάνεια των προσόντων και των ικανοτήτων, σκοπός του οποίου είναι να
βοηθήσει την επικοινωνία στην αγορά εργασίας43.
Η στρατηγική της Λισσαβώνας αποδίδει έµφαση στην ανάγκη να γίνουν περισσότερες και
αποτελεσµατικότερες επενδύσεις στην κατάρτιση, την εκπαίδευση και την διά βίου µάθηση
εάν η Ένωση επιθυµεί να υλοποιήσει τους στόχους της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα44.
Η ιδιωτική χρηµατοδότηση στη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση, την εκπαίδευση των
ενηλίκων και την ανώτατη εκπαίδευση παραµένει ακόµη σε επίπεδα άκρως ανεπαρκή.
Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού εφαρµόζεται στα θέµατα αυτά. Συµπληρώνεται από τοπικά
προγράµµατα, δικτυώσεις και ανταλλαγές ορθών πρακτικών. Οι χώρες που έδωσαν τη
µεγαλύτερη σηµασία στην επανενδυνάµωση των συστηµάτων διά βίου µάθησης είναι αυτές
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που παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις στον τοµέα της παραγωγικότητας, της έρευνας και
της καινοτοµίας.
∆εσµούς µεταξύ της βιοµηχανίας και της ακαδηµαϊκής κοινότητας δηµιούργησαν οι
ανταγωνιστικότερες χώρες, δηµιουργώντας δίκτυα µεταξύ όλων των παραγόντων,
συµπεριλαµβανοµένων όσων εξασφαλίζουν τη χρηµατοδότηση. Οι δοµές της διά βίου
µάθησης µπορούν επίσης να βοηθήσουν τις χώρες να περιορίσουν τις συνέπειες που έχουν οι
βιοµηχανικές µεταβολές στους εργαζόµενους.
- Οι ΤΠΕ στην υπηρεσία της ανταγωνιστικότητας.
Το σχέδιο δράσης «eEurope 2005» συγκεντρώνει πρωτοβουλίες στον τοµέα της ανάπτυξης
υπηρεσιών και δικτύων, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια συντονισµένη προσέγγιση των
κοινοτικών πολιτικών στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
Το σχέδιο επικεντρώνεται στους τοµείς στους οποίους οι κρατικές πολιτικές µπορούν να
προσφέρουν µια προστιθέµενη αξία. Οι κύριοι τοµείς που επηρεάζουν την βιοµηχανική
πολιτική είναι οι εξής:
α) Το ηλεκτρονικό επιχειρείν, που αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που
ενθαρρύνει την ενσωµάτωση των ΤΠΕ σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας παραγωγής και της
επιχείρησης στο σύνολό της. Οι κοινοτικές δράσεις στον τοµέα αυτό έχουν σκοπό να
καταστήσουν το ρυθµιστικό και µη ρυθµιστικό πλαίσιο ευνοϊκότερο στη χρήση του
ηλεκτρονικού εµπορίου. Άλλες πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να καθορίσουν τις
στρατηγικές τους όσον αφορά το ηλεκτρονικό επιχειρείν, µε σκοπό να µεγιστοποιήσουν τη
χρήση των ΤΠΕ και να τις βοηθήσουν να επιλέξουν την καταλληλότερη τεχνολογία, να
προσαρµόσουν τις πρακτικές τους και να θέσουν σε εφαρµογή τις αναγκαίες οργανωτικές
αλλαγές. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ΜΜΕ του µεταποιητικού τοµέα.
β) Οι ευρυζωνικές επικοινωνίες. Τα κράτη µέλη θα αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές που θα
επικεντρωθούν παράλληλα στην προσφορά και στην ανάπτυξη της ζήτησης, ιδίως των
προχωρηµένων εφαρµογών που ανοίγουν το δρόµο για τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών και
νέων αγορών.
γ) Η βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρησιµοποίηση των τεχνολογιών της
πληροφορίας. Η διαλειτουργικότητα των τεχνολογικών πλατφόρµων θα επιτρέψει στους
τελικούς χρήστες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να διαθέτουν ασφαλή πρόσβαση
στις δηµόσιες και τις εµπορικές υπηρεσίες Το ρυθµιστικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό
εµπόριο εδραιώνεται µε τη µεταφορά των οδηγιών για την ηλεκτρονική υπογραφή, το
ηλεκτρονικό εµπόριο και τα πνευµατικά δικαιώµατα, καθώς και την υιοθέτηση των οδηγιών
για τις δηµόσιες συµβάσεις, που εισάγουν την επιγραµµική αγορά για το δηµόσιο τοµέα.
Επιπλέον, η υιοθέτηση του ονόµατος τοµέα ανώτατου επιπέδου « eu » θα µπορούσε να
καθιερώσει την εµπιστοσύνη απέναντι στο ηλεκτρονικό εµπόριο εντός της ΕΕ.
- Η συνεισφορά της πολιτικής ανταγωνισµού στην ανάπτυξη και τη διάδοση της έρευνας
και της ανάπτυξης καθώς και της καινοτοµίας
Στον τοµέα των ενισχύσεων για την έρευνα, η επανεξέταση του πλαισίου των ενισχύσεων για
την έρευνα το 2005 θα επιτρέψει την εξεύρεση απαντήσεων στην µεταβαλλόµενη
πραγµατικότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων.
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Η Επιτροπή προβλέπει έτσι να εκδώσει ανακοίνωση για τις κρατικές ενισχύσεις και την
καινοτοµία το 2005. Η επανεξέταση αυτή θα έχει σκοπό να βελτιώσει τις δυνατότητες
στήριξης των επενδύσεων των ΜΜΕ σε καινοτόµα σχέδια, της πρόσληψης ειδικευµένου
προσωπικού ή των υπηρεσιών για την καινοτοµία που παρέχουν φυτώρια επιχειρήσεων και
άλλοι ενδιάµεσοι οργανισµοί. Επιπλέον, η Επιτροπή θα καταρτίσει ένα εγχειρίδιο ή «οδηγό
του επαγγελµατία» πριν από τα τέλη 2004. Το έγγραφο αυτό θα συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο
κείµενο τις δυνατότητες όσον αφορά τις ενισχύσεις για την καινοτοµία, καθώς και την
προσέγγιση για τις ενισχύσεις προς τα φυτώρια επιχειρήσεων και άλλους ενδιάµεσους
οργανισµούς.
Το 2005 θα επανεξεταστεί επίσης η µεταχείριση των ενισχύσεων για την ανάπτυξη των
κεφαλαίων κινδύνου. Στο µεταξύ, η έγκριση των ενισχύσεων µικρού ύψους, καθώς δεν έχει
σηµαντικό αντίκτυπο στον ανταγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων για την
καινοτοµία, θα απλοποιηθεί και καταστεί περισσότερο ευέλικτη.
Εξάλλου, η επανεξέταση του κανονισµού εξαίρεσης για τις µεταφορές τεχνολογίας µόλις
ολοκληρώθηκε. Ο κανονισµός αυτός θα έχει ως σκοπό να διευκολύνει όσο το δυνατόν
περισσότερο τη διάδοση των αδειών στον τεχνολογικό τοµέα, επικεντρώνοντας τις
προσπάθειες που καταβάλλονται στις συµφωνίες που µπορεί να στρεβλώνουν τον
ανταγωνισµό. Έτσι, η επανεξέταση αυτή θα επιχειρήσει να επιτύχει την κατάλληλη
ισορροπία µεταξύ της εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των
θεµιτών ανησυχιών που µπορεί να προκύψουν όσον αφορά τον ανταγωνισµό.
4.2.2.

Βελτίωση της λειτουργίας των αγορών

Ο ανταγωνισµός στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς αποτελεί την καλύτερη εγγύηση της
ανταγωνιστικότητας σε µεσοπρόθεσµο και σε µακροπρόθεσµο επίπεδο. Η συνέχιση της
εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα και αφορά τόσο
τα προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να ευνοειθεί στο µέγιστο η αλληλεπίδραση
µεταξύ της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών. Σε γενικές γραµµές, η κοινοτική εναρµόνιση των
υφιστάµενων κοινοτικών νοµοθεσιών ή η ουσιαστική αµοιβαία αναγνώρισή τους συµβάλλει
στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
- Βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών
Στο κοινοτικό επίπεδο µπορούν να αναφερθούν πέντε πρωτοβουλίες.
1. Η βιοµηχανία χρειάζεται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην καλύτερη δυνατή τιµή για να
παραµείνει ανταγωνιστική. Η ταχεία έγκριση της πρόσφατης πρότασης οδηγίας στον τοµέα
των υπηρεσιών θα δηµιουργήσει µια πραγµατική εσωτερική αγορά στον τοµέα αυτό.
Αναµένεται ότι, ενθαρρύνοντας τη διασυνοριακή οικονοµική δραστηριότητα και
ενδυναµώνοντας τον ανταγωνισµό, θα διευρύνει τις δυνατότητες επιλογών, θα βελτιώσει την
ποιότητα και θα µειώσει τις τιµές για τους καταναλωτές, καθώς και για τις επιχειρήσεις που
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες.
2. Μια πιο συνεκτική εφαρµογή των διαφόρων οδηγιών που ανήκουν στη νέα προσέγγιση θα
επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εκµεταλλευτούν στο µέγιστο τα περιθώρια ευελιξίας των
µέσων αυτών.
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3. Ένας προβληµατισµός σχετικά µε το στρατηγικό ρόλο της ευρωπαϊκής τυποποίησης, ως
µέσου για τη στήριξη της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό
επίπεδο όσο και στις χώρες άµεσης γειτονίας µε την ΕΕ ή ακόµη σε διεθνές επίπεδο, θα
επιτρέψει την καλύτερη χρήση της.
4. Η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης αγοράς κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την
ανταγωνιστικότητα και ιδίως για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στο µεταποιητικό
τοµέα. Ο κύριος στρατηγικός στόχος του σχεδίου δράσης για τις χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες (FSAP), που ξεκίνησε το 1999, ήταν να επιτραπεί στις πανευρωπαϊκές
χρηµατοοικονοµικές αγορές να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναµικό τους και να µειωθεί έτσι το
κόστος του κεφαλαίου για τις επενδύσεις. Η ολοκλήρωση του σχεδίου το 2005 παραµένει
πρωταρχικός στόχος για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.
5. Η εφαρµογή του σχεδίου δράσης σχετικά µε το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική
διακυβέρνηση θα επιτρέψει την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισµό του εταιρικού δικαίου
και της εταιρικής διακυβέρνησης που απαιτούν οι επιχειρήσεις, οι αγορές και το κοινό.
- Προώθηση της ανταγωνιστικότητας µε την άσκηση αποτελεσµατικής πολιτικής
ανταγωνισµού
Ο πρωταρχικός ρόλος της πολιτικής ανταγωνισµού για τη στήριξη της βιοµηχανικής
ανταγωνιστικότητας θα ενισχυθεί µε την έναρξη ισχύος την 1η Μαΐου των νέων κανονισµών
στους τοµείς καταπολέµησης των µονοπωλίων και ελέγχου των συγκεντρώσεων. Το νέο
αντιµονοπωλιακό πλαίσιο θα περιορίσει το ρυθµιστικό βάρος, καταργώντας το σύστηµα
ενηµέρωσης. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα εξοικονοµούν χρόνο στις στρατηγικές
τους αποφάσεις, καθώς δεν θα πρέπει πια να περιµένουν την έγκριση των συµφωνιών και των
πρακτικών τους από την Επιτροπή. Επίσης θα επιτρέψει στην Επιτροπή να επικεντρώσει την
εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων στα σοβαρότερα και πιο επιζήµια προβλήµατα
ανταγωνισµού. Η σαφέστερη συνεκτίµηση των οφελών που απορρέουν από µια συγκέντρωση
θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διακρίνει καλύτερα τις συγχωνεύσεις που
µειώνουν τον ανταγωνισµό και όσες δεν το µειώνουν45.
Εξάλλου, η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών για τις ενισχύσεις διάσωσης και
αναδιάρθρωσης έχει ως σκοπό να επιτρέψει και να επιταχύνει τις αναδιαρθρώσεις
διασφαλίζοντας συγχρόνως τη µείωση των στρεβλώσεων που κινδυνεύουν να προκαλέσουν
στις επηρεαζόµενους βιοµηχανικούς τοµείς οι ενισχύσεις του τύπου αυτού.
- Συµφιλίωση των ενεργειακών περιορισµών µε την ανταγωνιστικότητα
Στον ενεργειακό τοµέα τρεις κύριες προκλήσεις θα έχουν σηµαντικές συνέπειες για τη
βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα. Πρώτα από όλα, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού
θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη και η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες µε σκοπό την εξασφάλισή του. Επιπλέον, το άνοιγµα των αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου προς όλους τους χρήστες έως την 1η Ιουλίου 2004 θα
ωφελήσει όλη τη βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ. Τέλος, ελλοχεύει ο κίνδυνος
η αύξηση της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας ύστερα από τις συµφωνίες του Κυότο
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κινδυνεύει να έχει επιπτώσεις για την ανταγωνιστικότητα. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση
σχετικά µε το θέµα αυτό για να διασαφηνίσει ποιος θα είναι ο αντίκτυπος από την
ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού κόστους στις ενεργειακές τιµές. Άλλοι παράγοντες, όπως
η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών ή οι διακυµάνσεις των τιµών του πετρελαίου, θα
ληφθούν επίσης υπόψη.
- Κατάργηση ορισµένων φορολογικών εµποδίων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς
Οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να λειτουργούν σε µια ενιαία οικονοµική ζώνη στην οποία
εφαρµόζεται το σύνολο των διαφόρων εθνικών φορολογικών συστηµάτων για τις εταιρείες.
Αυτό έχει ως συνέπεια την απώλεια αποτελεσµατικότητας στο οικονοµικό επίπεδο, ειδικές
δαπάνες συµµόρφωσης και έλλειψη διαφάνειας.
Για να περιοριστεί το βάρος των φορολογικών διατυπώσεων που επιβαρύνουν τις ΜΜΕ, οι
οποίες διατηρούν διασυνοριακές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για λόγους
εξοικονόµησης και µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας, µελετάται η πρόταση εφαρµογής ενός
πρώτου µέτρου σε πειραµατικό και προαιρετικό στάδιο. Το µέτρο αυτό συνίσταται σε ένα
σύστηµα εταιρικής φορολόγησης σύµφωνα µε τους κανόνες του κράτους κατοικίας αντί µε
τους κανόνες των διαφόρων φορολογικών κωδικών των κρατών µελών, στα οποία
δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη που προβλέπεται ότι θα
συµµετάσχουν σε αυτό το πιλοτικό σχέδιο θα δεσµευτούν ότι θα αναγνωρίσουν αµοιβαία τις
διάφορες µεθόδους υπολογισµού των φορολογήσιµων κερδών.
Όσον αφορά τον καθορισµό της κοινής ενοποιηµένης βάσης φορολόγησης για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα µπορούσε να εξεταστεί η
δυνατότητα να εφαρµοστούν οι κανόνες της συνθήκης για την ενισχυµένη συνεργασία, εάν
αποδειχτεί ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί καµία πρόοδος για το σύνολο των χωρών της
Ένωσης.
Επιπλέον, για το 2004 προβλέπεται να απλοποιηθούν οι υποχρεώσεις για το ΦΠΑ. Με την
απλοποίηση αυτή θα δηµιουργηθεί ιδίως ένα σύστηµα ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης. Το
σύστηµα αυτό προβλέπεται ότι θα βασιστεί στην εµπειρία που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο
του ενιαίου ευρωπαϊκού κέντρου εξυπηρέτησης για θέµατα ΦΠΑ που οφείλουν οι
επιγραµµικοί πωλητές τρίτων χωρών. Θα µειώσει σηµαντικά το διοικητικό βάρος του ΦΠΑ,
διότι θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να απευθύνονται σε µία µόνο διοικητική φορολογική
υπηρεσία, στη γλώσσα τους, και να συµµορφώνονται µε µια µόνο σειρά υποχρεώσεων.
Τέλος, για να ενθαρρυνθεί η διάδοση των ορθών πρακτικών στον τοµέα της φορολογίας, η
Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης τη σκοπιµότητα να χρησιµοποιηθεί η ανοιχτή µέθοδος
συντονισµού.
4.2.3.

Οι πολιτικές συνοχής στην υπηρεσία των βιοµηχανικών και διαρθρωτικών
µεταλλαγών

- Παρακολούθηση της διαδικασίας βιοµηχανικών µεταλλαγών και στήριξη των
περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας
Η πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να συνοδεύει απλώς τις βιοµηχανικές µεταλλαγές αλλά και
να διαθέτει µια προληπτική προσέγγιση, παροτρύνοντας τις περιφέρειες να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητά τους και να αναπτύξουν τη δυνατότητά τους να καινοτοµούν.
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Η Επιτροπή αναγνώρισε τους στόχους αυτούς στο τρίτο σχέδιο για την οικονοµική και την
κοινωνική συνοχή για την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013, το οποίο έδωσε ιδιαίτερη
έµφαση στην καινοτοµία στις επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας ιδίως τη σύσφιγξη των δεσµών
µεταξύ των ερευνητικών ιδρυµάτων και της βιοµηχανίας. Μια άλλη προτεραιότητα θα είναι η
ενίσχυση της πρόσβασης στις ΤΠΕ και η ενθάρρυνση της χρήσης τους. Η βελτίωση της
πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και στη γνώση θα επιτρέψει την προώθηση του
επιχειρηµατικού πνεύµατος. Αυτό θα γίνει µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων,
προερχόµενες από τα πανεπιστήµια (spin-offs), µε τη βελτίωση της διασύνδεσης µεταξύ της
βιοµηχανίας και των ερευνητικών κέντρων ή µε την προώθηση της ανάπτυξης φυτώριων
επιχειρήσεων. Μέσω των στοιχείων αυτών, η πολιτική της συνοχής θα χρησιµοποιήσει το
δυναµικό των βιοµηχανικών οµαδοποιήσεων ως µέσο για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των περιφερειών.
Η στήριξη των λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών – τόσο στα νέα όσο και στα υπάρχοντα
κράτη µέλη – είναι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής συνοχής. Στις περιοχές αυτές η
άµεση στήριξη στη βιοµηχανία θα συνοδευτεί από τη βελτίωση των γενικών όρων µε τους
οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, καθώς και µε την επέκταση και τον
εκσυγχρονισµό των υποδοµών µεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Προτάθηκε
επίσης η σύσταση ενός «ταµείου προσαρµογής». Το ταµείο αυτό προβλέπεται να λάβει έως
και 1 δισεκατοµµύριο ευρώ ανά έτος, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να στηριχτούν οι
οικονοµικές αναδιαρθρώσεις σε ειδικές περιοχές ή τοµείς, ιδίως όσους είναι περισσότερο
εκτεθειµένες στο διεθνή ανταγωνισµό ή σε άλλα ασύµµετρα σοκ.
- Η ευρωπαϊκή στρατηγική
ανταγωνιστικότητας.

για

την

απασχόληση

στην

υπηρεσία

της

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
στρατηγικής της Λισσαβώνας, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις προτεραιότητες που συµβάλλουν
άµεσα στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, όπως η ανάπτυξη του
ανθρώπινου κεφαλαίου και της διά βίου µάθησης, η δηµιουργία θέσεων εργασίας και το
επιχειρηµατικό πνεύµα και η προώθηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων στις οικονοµικές µεταβολές. Οι προτεραιότητες αυτές στηρίζονται από το
ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο που συµβάλλει στην ανάπτυξη µιας διαρκώς ανταγωνιστικής
οικονοµίας της γνώσης, χάρη στις επενδύσεις στην κατάρτιση, την εκπαίδευση, τα ενεργητικά
µέτρα της αγοράς εργασίας και τα µέτρα που ευνοούν την κοινωνική ενσωµάτωση.
- Ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων και των µεγάλων ευρωπαϊκών έργων
Οι επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα έχουν πρωταρχική σηµασία για να εξασφαλιστεί η
καλύτερη προσβασιµότητα και να µειωθεί η συµφόρηση, της οποίας το κόστος, σύµφωνα µε
ορισµένες εκτιµήσεις, δύναται να αντιπροσωπεύει έως και 2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Η
προσβασιµότητα προτάσσεται από τις επιχειρήσεις µεταξύ των κριτηρίων που
χρησιµοποιούν, όταν επιλέγουν τον τόπο εγκατάστασής τους. Η προώθηση µεγάλων έργων
στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων αποτελεί εξάλλου κεντρικό στοιχείο της
πρωτοβουλίας ανάπτυξης που ξεκίνησε το περασµένο έτος, στην οποία περιλαµβάνονται
οχτώ έργα στους τοµείς της Ε&Α, της καινοτοµίας και των ευρυζωνικών δικτύων.
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Η πρόκληση για την υλοποίηση των έργων αυτών δεν είναι µόνο να εντοπιστούν τα καλύτερα
έργα αλλά και να χρηµατοδοτηθούν46. Πρέπει να εξευρευνηθούν νέες δυνατότητες, όπως η
καταβολή χρέωσης, η χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα, ή η σύναψη
ενδεχοµένως ευρωπαϊκών δανείων, αν και τελικά τα σχέδια αυτά προσδοκάται ότι θα
χρηµατοδοτούν οι χρήστες.
Στον τοµέα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη ή προβλέπεται µια σειρά από πρωτοβουλίες:
– Η εφαρµογή του διευρωπαϊκού δικτύου µε την έγκριση των νέων
προσανατολισµών (αναθεώρηση σε εξέλιξη της απόφασης 1692/96/CE), η
πρόταση νέων κανόνων για τη χορήγηση των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για
την περίοδο 2007-2013, και η ενδεχόµενη δηµιουργία ενός φορέα διαχείρισης.
– Τα µεγάλα τεχνολογικά έργα δηµιουργούν εξάλλου αγορές για την ευρωπαϊκή
βιοµηχανία και ένα δυναµικό εκµετάλλευσης της τεχνολογίας· τα έργα
προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου θα δηµιουργήσουν για παράδειγµα
από µόνα τους µια αγορά 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το οδικό υλικό και τη
σιδηροδροµική σηµατοδότηση των τρένων υψηλής ταχύτητας. Από την άποψη
αυτή, η απελευθέρωση του τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών θα
συµπαρασύρει και άλλες αγορές.
– Η εφαρµογή του προγράµµατος Galileo, µε την ανάθεση το 2004 της ανάπτυξης
και της εκµετάλλευσής του, και η έναρξη το 2005 µιας πρωτοβουλίας για το
βιοµηχανικό πρόγραµµα που έχει ως σκοπό να αναπτύξει και να δηµιουργήσει
έως το 2015 ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εναέριου έλεγχου.
– Η µεταρρύθµιση του τρόπου χρέωσης για τη χρήση των υποδοµών από τα βαρέα
οχήµατα στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας «Ευρωβινιέττα» θα επιτρέψει
εξάλλου την επίτευξη µεγαλύτερης διαφάνειας κατά τη χρήση των εσόδων από
την καταβολή των τελών για τον τοµέα των µεταφορών, γεγονός που θα
ωφελήσει τη βιοµηχανία ως χρήστη.
4.2.4.

Καλύτερος συνδυασµός της βιώσιµης ανάπτυξης µε την ανταγωνιστικότητα

- ∆ηµιουργία των συνθηκών ανάπτυξης µιας βιώσιµης παραγωγής
Η βιώσιµη παραγωγή αποτελεί απαραίτητο όρο για την αποδέσµευση της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης από την οικονοµική ανάπτυξη και την παραγωγή. Ανταποκρίνεται στην έννοια
«περισσότερη παραγωγή µε λιγότερες πρώτες ύλες», στο επίπεδο της οικονοµίας γενικότερα,
αλλά και σε επίπεδο τοµεών και ακόµη και των µεµονωµένων επιχειρήσεων. Για να
αντιµετωπιστεί η πρόκληση αυτή απαιτούνται συνήθειες παραγωγής και µέσα που να
χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα (τόσο από
οικονοµική όσο και από οικολογική άποψη). Η βιώσιµη παραγωγή αποτελεί επίσης µια
αγορά για τους προµηθευτές εξοπλισµού και τεχνολογίας ή τους παροχείς υπηρεσιών, σε
έναν τοµέα στον οποίο ορισµένες κοινοτικές επιχειρήσεις είναι από τις πρώτες παγκοσµίως.
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Μόνο το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφοράς αναµένεται να κοστίσει 600 δισεκατοµµύρια ευρώ έως το
2020, εκ των οποίων τα 230 δισεκατοµµύρια ευρώ προορίζονται για σχέδια προτεραιότητας, το
ευρωπαϊκό ενδιαφέρον των οποίων έχουν αναγνωρίσει το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο.

39

EL

Η Επιτροπή το 2004 θα προτείνει ένα πολιτικό πλαίσιο µε σκοπό την προώθηση της βιώσιµης
παραγωγής στο επίπεδο της επιχείρησης. Στόχος της θα είναι να δηµιουργηθούν οι όροι
εκείνοι που θα επιτρέψουν στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό επιχειρήσεων να αποκτήσουν το
οικονοµικό ενδιαφέρον να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και να
ενσωµατώσουν τη διάσταση αυτή στη διαχείριση και τη στρατηγική ανάπτυξή τους. Θα
προταθεί ιδίως να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των αρχών και του ιδιωτικού τοµέα µε ένα
διπλό σκοπό: αφενός, την καλύτερη ενσωµάτωση των επιχειρήσεων στην προετοιµασία των
περιβαλλοντικών µέτρων σχετικά µε το παραγωγικό σύστηµα και, αφετέρου, τη δέσµευσή
τους στην εφαρµογή των µέτρων αυτών.
- Ενθάρρυνση των «καθαρών» ενεργειών και τεχνολογιών
Η ανάπτυξη των «καθαρών» τεχνολογιών και των νέων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
πρέπει να ενδυναµωθεί. Ωστόσο, η παραδοσιακή προσέγγιση στον τοµέα αυτό
επικεντρώνεται στη στήριξη µε τη συγχρηµατοδότηση των ερευνητικών σχεδίων. Η
προσέγγιση αυτή δεν λαµβάνει υπόψη την πραγµατική ζήτηση της βιοµηχανίας, διότι εστιάζει
υπερβολικά στη θεµελιώδη έρευνα. Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό, πρέπει να
συµπληρωθεί µε µέσα που παροτρύνουν σε µεγαλύτερο βαθµό τη συνεργασία του ιδιωτικού
µε το δηµόσιο τοµέα, δηµιουργώντας κοινές δοµές που θα είναι υπεύθυνες για σχέδια κοινού
καθορισµού και διαχείρισης. Την προσέγγιση αυτή υιοθετεί το σχέδιο δράσης για τις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP), το οποίο εφαρµόζεται ιδίως µε τις τεχνολογικές
πλατφόρµες (βλ. ανωτέρω). Οι εφαρµογές που πρέπει να εξερευνηθούν είναι πολυάριθµες.
Στις εφαρµογές αυτές η Ευρώπη µπορεί να επιδείξει ή να αναπτύξει σύντοµα
εµπειρογνωµοσύνη (αιολικές, τεχνολογίες της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας, ή καύσιµα
υποκατάστασης όπως το υδρογόνο, επεξεργασία του νερού, διαχείριση των απορριµµάτων,
κ.τ.λ.).
Εξάλλου, στην ανάπτυξη των «καθαρών» τεχνολογιών, οι κρατικές αγορές παίζουν ιδιαίτερα
σηµαντικό ρόλο, επιτρέποντας τη στήριξη των νέων αγορών.
- Ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου, συµπεριλαµβανοµένων των τοµεακών θεµάτων
Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο για τη διαβούλευση και τη
διαπραγµάτευση µε τους κοινωνικούς εταίρους, που επιτρέπει να επιτυγχάνεται καλύτερη
ισορροπία µεταξύ του κοινωνικού και του οικονοµικού πυλώνα της βιώσιµης ανάπτυξης. Οι
κοινωνικοί εταίροι δεσµεύτηκαν να εξετάσουν θέµατα που υπάγονται άµεσα στη στρατηγική
της Λισσαβώνας.
Το 2002, ενέκριναν ένα πλαίσιο για τις δράσεις σχετικά µε τη διά βίου µάθηση, καθώς και
προσανατολισµούς για την πρόληψη και τη διαχείριση των αλλαγών, που καθιστούν
αναγκαίες οι αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, ο κοινωνικός διεπαγγελµατικός διάλογος µπορεί να συµπληρωθεί µε έναν
κοινωνικό διάλογο σε τοµεακό επίπεδο, που µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία θέσεων
εργασίας και στη διαδικασία των βιοµηχανικών µεταλλαγών.
Μια άλλη συνεισφορά στην παρακολούθηση των µεταλλαγών της ευρωπαϊκής οικονοµίας
µπορεί να υποβάλει το «European Monitoring Centre on Change» (EMCC) (Ευρωπαϊκό
Κέντρο Εποπτείας των Αλλαγών), που εξειδικεύεται στην ανταλλαγή πρακτικών,
πληροφοριών και ιδεών για την πρόληψη και τη διαχείριση των αλλαγών.
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4.2.5.

Ενθάρρυνση της διεθνούς ανάπτυξης των κοινοτικών επιχειρήσεων

- ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιοµηχανία πρέπει να διαθέτει πρόσβαση υπό τους ίδιους
όρους µε τους ανταγωνιστές της στις αγορές των τρίτων χωρών. Η Ένωση πρέπει συνεπώς να
συνεχίσει να µεριµνά για την ανάπτυξη του ουσιαστικού ανοίγµατος των αγορών των τρίτων
χωρών, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αποδέχονται οι εταίροι µας στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
Η Κοινότητα εφαρµόζει µια στρατηγική πρόσβασης στην αγορά που αποσκοπεί στην
εξάλειψη των φραγµών που εµποδίζουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
προς τις τρίτες χώρες. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις αναδυόµενες χώρες, η επιτυχία των
οποίων στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει ως αντιστάθµισµά την τήρηση
των υποχρεώσεων που έχουν αποδεχτεί.
Όσον αφορά τους δασµούς, παρότι οι προηγούµενοι γύροι πολυµερών διαπραγµατεύσεων
επέτρεψαν τη σηµαντική µείωση των εµποδίων πρόσβασης στις αγορές, κατέληξαν σε
ιδιαίτερα ανοµοιογενείς δασµολογικές δοµές, µε σηµαντικές διαφορές για παράδειγµα όσον
αφορά τους υψηλότερους δασµούς, την κλιµάκωση των δασµών, το ποσοστό των
ενοποιήσεων, τη διαφορά µεταξύ των ενοποιηµένων και των εφαρµοζόµενων ποσοστών. Το
κύριο διακύβευµα των πολυµερών διαπραγµατεύσεων για την πρόσβαση στην αγορά των
προϊόντων είναι να συµπιεστεί µε πιο οµογενή τρόπο το σηµερινό επίπεδο των δασµών που
επιβάλλουν τα µέλη του ΠΟΕ, και να τεθεί όριο στους υψηλότερους δασµούς.
Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των ευρωπαίων εξαγωγέων στην αγορά εξαρτάται
επίσης από την ενσωµάτωση νέων µελών στον ΠΟΕ καθώς και, ανάλογα µε την περίπτωση,
από τη σύναψη διµερών εµπορικών συµφωνιών (διεξάγονται διαπραγµατεύσεις στο πνεύµα
αυτό µε τις χώρες του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και τη Mercosur).
Η προοδευτική µείωση των δασµολογικών εµποδίων, τουλάχιστον στις λιγότερο
αναπτυγµένες χώρες επιβάλλει αυξηµένη προσοχή στα µη δασµολογικά εµπόδια, ο
πολλαπλασιασµός των οποίων µπορεί να ακυρώσει το περιεχόµενο των δασµολογικών
παραχωρήσεων. Η ενίσχυση της ρυθµιστικής συνεργασίας µε ορισµένες τρίτες χώρες που
αποτελούν σηµαντικές αγορές για την ΕΕ (Ηνωµένες Πολιτείες, Λατινική Αµερική, Κίνα,
Ιαπωνία…) έρχεται να συµπληρώσει δράσεις που αναλαµβάνονται σε πολυµερές πλαίσιο και
µπορεί να αντιµετωπίσει την απουσία διµερών εµπορικών συµφωνιών.
Όσον αφορά τη µείωση των εµποδίων αυτών, η συνεργασία των ευρωπαϊκών οργανισµών
τυποποίησης (ΕΕΤ/ΕΕΗΤ/ETSI) µε τους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης (∆ΟΤ/∆ΗΕ/ΙΥΣ)
καταλήγει σε διεθνείς κανόνες που είναι δυνατόν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε
διάφορες αγορές, στο βαθµό που οι κανόνες αυτοί χρησιµοποιούνται και από τους
εµπορικούς µας εταίρους. Η Κοινότητα θα πρέπει να εκφράζεται µε µία µόνο φωνή στους
διεθνείς οργανισµούς µεταφορών (ΠΟΜ, ∆ΟΠΕ, ∆Ο∆ΣΜ) για να εξασφαλίσει µια δίκαιη
αγορά για τους χρήστες και τους κατασκευαστές οχηµάτων και εξοπλισµού. Το πρόβληµα
αυτό δίκαιης αγοράς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τη ναυπηγική βιοµηχανία.
Επίσης, στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για την ατζέντα της Ντόχα για την ανάπτυξη, η
Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε υπέρ της εγκαθίδρυσης µεγαλύτερης αναλογικότητας µεταξύ των
βαρών που προκαλούν και τους θεµιτούς στόχους που εξυπηρετούν τα µη δασµολογικά
εµπόδια (δηµόσια υγεία, προστασία του περιβάλλοντος, φορολογικά εµπόδια…). Τα µέτρα
τελωνειακής διευκόλυνσης (απλοποίηση των διατυπώσεων και τελωνειακοί έλεγχοι µε σκοπό
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τη µείωση των δυσανάλογων διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ)
συµβάλλουν επίσης στο άνοιγµα των αγορών. Η χρήση σύγχρονων τεχνικών, ιδίως των
τεχνολογιών των πληροφοριών, θα επιτρέψει την επίτευξη ενός απλοποιηµένου και χωρίς
χαρτιά περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τα τελωνεία, καθώς και για άλλους
οργανισµούς που επεµβαίνουν στον έλεγχο των διεθνών ανταλλαγών. Επιπλέον, η ανάπτυξη
της πιστοποίησης φερεγγυότητας των επιχειρήσεων και των µεταφορέων σε συντονισµό µε
τους κύριους εµπορικούς µας εταίρους, θα συµβάλλει στον περιορισµό των ελέγχων
ασφαλείας στις συναλλαγές.
Τέλος, η κατάλληλη προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη.
Η Κοινότητα αποδίδει, συνεπώς, έµφαση στο σεβασµό των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας, τόσο σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της συµφωνίας για τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας στο εµπόριο (ADPIC) και των διεθνών συµβάσεων, όσο και σε
εγχώριο πλαίσιο, όσον αφορά την καταπολέµηση της πειρατείας και των αποµιµήσεων.
- Εξασφάλιση της τήρησης των διεθνών εµπορικών κανόνων (αντιντάµπινγκ, µέτρα
κατά των επιδοτήσεων, διασφαλίσεις)
Εκτός από τις ενέργειες για τις οποίες γίνεται λόγος στο προηγούµενο τµήµα, η εµπορική
πολιτική της Κοινότητας µεριµνά επίσης για την πρόληψη της έγερσης νέων φραγµών σε
βάρος των ευρωπαίων εξαγωγών. Αυτό υλοποιείται, παραδείγµατος χάριν, µε την προσεκτική
παρακολούθηση της χρήσης των εµπορικών αµυντικών εργαλείων (αντιντάµπινγκ, µέτρα
κατά των επιδοτήσεων, διασφαλίσεις) εκ µέρους των εµπορικών εταίρων µας ώστε να
αποφεύγεται η µη νόµιµη λήψη µέτρων.
Αντιθέτως, η ΕΕ εφαρµόζει τα δικά τις εργαλεία εµπορικής άµυνας για να διασφαλίσει ότι οι
εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών πληρούν τους διεθνείς κανόνες. Χωρίς να έχουν άµεσο
αποτέλεσµα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συµβάλλουν έµεσα, λειτουργώντας
ως µοχλός και διαµορφώνοντας ένα σταθερό και προβλέψιµο κλίµα για τις επενδύσεις. Το
θετικό αυτό αποτέλεσµα θα επεκταθεί και στα νέα κράτη µέλη µετά τη διεύρυνση.
- Επέκταση των κανόνων της ενιαίας αγοράς και των προτύπων της ΕΕ στις γειτονικές
χώρες
Η Ένωση πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της να επεκτείνει το πρότυπο της εσωτερικής
αγοράς και τις αρχές της στις γειτονικές χώρες, προκειµένου να διασφαλίσει έναν
ανταγωνισµό βασισµένο στους ίδιους κανόνες. Η επέκταση αυτή έχει ήδη δροµολογηθεί τόσο
για τις υποψήφιες χώρες (Ρουµανία, Βουλγαρία, Τουρκία) και για τις χώρες των Βαλκανίων
που φιλοδοξούν να προσχωρήσουν στην Ένωση. Η νέα πολιτική γειτνίασης47 προτείνει στις
χώρες της µεσογειακής περιφέρειας και της Ανατολικής Ευρώπης προσέγγιση των
νοµοθεσιών, ιδιαίτερα στον τοµέα των βιοµηχανικών προϊόντων.
Οι υπουργοί εµπορίου της ΕΕ και των µεσογειακών χωρών έχουν ήδη εγκρίνει σχέδιο δράσης
για την ελεύθερη κυκλοφορία βιοµηχανικών προϊόντων. Το σχέδιο αυτό βασίζεται στην
υιοθέτηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και των ευρωπαϊκών προτύπων εκ µέρους των
µεσογειακών εταίρων, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές µεταξύ των δύο
περιφερειών. Ένα από τα µέσα της δράσης αυτής είναι η σύναψη συµφωνιών για την
αξιολόγηση της συµµόρφωσης και της αποδοχής των προϊόντων, που επιτρέπει την ελεύθερη
47
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πρόσβαση των τελευταίων στις αντίστοιχες αγορές. Η διαπραγµάτευση ανάλογων συµφωνιών
θα προταθεί στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν την ιδιότητα του εταίρου στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης, κυρίως στην Ουκρανία και στη Μολδαβία.
- Ανάπτυξη της διεθνούς διάστασης της πολιτικής για το περιβάλλον
Όσον αφορά το περιβάλλον, η Ένωση µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις διεθνείς
συζητήσεις. Οι διεθνείς δεσµεύσεις µπορεί να συνεπάγονται κόστος για τις κοινοτικές
επιχειρήσεις, ιδίως εάν οι επιχειρήσεις των κυριότερων ανταγωνιστών µας δεν υποβάλλονται
στις ίδιες δεσµεύσεις ή δεν τις τηρούν. Το γεγονός αυτός είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό στην
περίπτωση επιχειρήσεων χωρών που γνωρίζουν ταχεία εκβιοµηχάνιση (όπως, η Κίνα, η Ινδία,
η Βραζιλία ή η Αργεντινή), χωρίς να αναφερθούµε στην απροθυµία των ΗΠΑ να αναλάβουν
τέτοιες δεσµεύσεις. Η Επιτροπή σκοπεύει να καθορίσει αρχές για να διασφαλίσει την
κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των τριών πυλώνων της βιώσιµης ανάπτυξης κατά τις
διαπραγµατεύσεις πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών. Αυτό θα επιτρέψει κυρίως να
ενσωµατωθούν πλήρως οι διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας και της σχέσης κόστους αποδοτικότητας στις εντολές διαπραγµάτευσης που δίνονται στην Επιτροπή και να
διασφαλιστεί η συµβατότητα των διεθνών δεσµεύσεων της Ένωσης µε την εσωτερική της
νοµοθεσία.
*
Η λεπτοµερής εξέταση των κοινοτικών πολιτικών επέτρεψε να εντοπιστούν αρκετές
συµπληρωµατικές πτυχές. Λαµβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές αυτές, η Επιτροπή
προτίθεται να διερευνήσει ενδελεχέστερα τα διδάγµατα αυτά στο πλαίσιο ειδικών
ανακοινώσεων, αναλύοντας τον αντίκτυπο των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών στην
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και τα µέσα για τη βελτίωση του αντίκτυπου
αυτού.
4.3.

Εφαρµογή διαφοροποιηµένης βιοµηχανικής πολιτικής ανά τοµέα

Στην ανακοίνωση για τη βιοµηχανική πολιτική του 2002 υπογραµµίζεται η ανάγκη να
ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των τοµέων κατά την εφαρµογή των
µέτρων οριζόντιου χαρακτήρα. Οι γενικές συνθήκες διαφέρουν εν µέρει από τον έναν τοµέα
στον άλλο και συνεπώς απαιτούν διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις.
Σε ορισµένους τοµείς, το κανονιστικό περιβάλλον διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο, είτε όσον
αφορά τη δυνατότητα καινοτοµίας, όπως στον φαρµακευτικό τοµέα, είτε λόγω των
ανησυχιών που συνδέονται µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, όπως στην αυτοκινητοβιοµηχανία ή στη
χηµική βιοµηχανία. Αντίθετα, σε άλλους τοµείς, όπως η κλωστοϋφαντουργία ή η ναυπηγική
βιοµηχανία, καθοριστική είναι η διεθνής διάσταση, είτε λόγω του ανταγωνισµού – όχι πάντα
θεµιτού – των αναδυόµενων χωρών είτε εξαιτίας δυσκολιών όσον αφορά την πρόσβαση στις
προστατευµένες αγορές τρίτων χωρών. Τέλος, σε έναν τοµέα όπως η αµυντική βιοµηχανία,
σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί κυρίως η έλλειψη πραγµατικής εσωτερικής αγοράς. Τα
παραδείγµατα αυτά καταδεικνύουν τη διαφορετικότητα των µεταποιητικών κλάδων και την
ανάγκη η διαφορετικότητα αυτή να αντανακλάται µε τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής
αλληλεπίδρασης των πολιτικών.
Η εκ µέρους της Επιτροπής ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τοµεακό επίπεδο δεν αντιστοιχεί σε
επιστροφή στις παρεµβατικές πολιτικές του παρελθόντος, αλλά αντίθετα βασίζεται στην
προσαρµογή ενεργειών, κυρίως οριζόντιου χαρακτήρα, στις ειδικές ανάγκες που εντοπίζονται
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στο τοµεακό επίπεδο, βάσει της µεθοδολογίας που περιγράφεται παραπάνω. Οι εργασίες που
προβλέπονται για τα επόµενα έτη θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί η µεθοδολογία αυτή,
προκειµένου να εντοπίζονται, να προβλέπονται στο βαθµό του δυνατού και να
υποστηρίζονται οι βιοµηχανικές µεταλλαγές, σε στενή συνεργασία µε τα διάφορα
ενδιαφερόµενα µέρη.
Συνέχιση των εργασιών που έχουν ήδη δροµολογηθεί
Οι εργασίες της οµάδας G10 κατέληξαν σε πολλαπλές συστάσεις σχετικά µε την
ανταγωνιστικότητα του φαρµακευτικού τοµέα: καθορισµός µιας δέσµης δεικτών επιδόσεων
που θα επιτρέπουν να διενεργούνται συγκρίσεις και συγκριτικές κατατάξεις, βελτίωση των
κανονιστικών ρυθµίσεων και πρόσβαση στα καινοτόµα φάρµακα, προώθηση της καινοτοµίας
και βελτίωση της επιστηµονικής βάσης. Το ζητούµενο είναι να επιτευχθεί ισορροπία ανάµεσα
στις ανησυχίες που συνδέονται µε την υγεία και στην αναγκαία ενθάρρυνση της καινοτοµίας.
Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη δροµολογηθεί στους τοµείς των φαρµακευτικών προϊόντων
στη βάση των εργασιών της G10 θα συνεχιστούν. Παράλληλα, η οµάδα Leadership 2015
κατάρτισε µια σειρά προτεραιοτήτων στον τοµέα των ναυτιλιακών βιοµηχανιών: ενίσχυση
της Ε&Α και της καινοτοµίας, κατάρτιση πλαισίου κανόνων θεµιτού ανταγωνισµού σε
παγκόσµιο επίπεδο (level playing field), εκπόνηση σχεδίων χρηµατοδότησης και εγγυήσεων·
διασφάλιση της προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικών ιδιοκτησίας· δυνατότητα
πρόσβασης σε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό. Η υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών
θα αποτελέσει αντικείµενο ιδιαίτερης παρακολούθησης. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται
για υλοποίηση των προσανατολισµών που προτάθηκαν από την Επιτροπή και εγκρίθηκαν από
το Συµβούλιο βάσει συστάσεων των οµάδων υψηλού επιπέδου.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης τις εργασίες της βάσει των προσανατολισµών που
αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις βιοεπιστήµες και τις βιοτεχνολογίες.
Όσον αφορά τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, η ανακοίνωση του 2003
εντόπισε µε σαφήνεια τις βασικές προκλήσεις του κλάδου – καινοτοµία, Ε&Α, κατάρτιση,
συνεργασία µε την Κίνα στον τοµέα της βιοµηχανικής πολιτικής. Η τοµεακή οµάδα υψηλού
επιπέδου που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή θα συνεχίσει την ανάλυση αυτή και θα
διατυπώσει τις συστάσεις της στους αρµόδιους ευρωπαίους και εθνικούς πολιτικούς σχετικά
µε τα βασικά για τον κλάδο ζητήµατα. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε τη
διαδικασία αυτή τον Ιούλιο του 2004. Τέλος, όσον αφορά τον τοµέα των υπηρεσιών που
συνδέονται µε τις επιχειρήσεις, πρόσφατα συστάθηκε ένα ευρωπαϊκό φόρουµ, το οποίο θα
εµβαθύνει την ανάλυση της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στον τοµέα της µεταποίησης και τις
υπηρεσίες που συνδέονται µε τις επιχειρήσεις, προκειµένου να εντοπίσει τις τάσεις που έχουν
ως αποτέλεσµα οι υπηρεσίες να µετατρέπονται σε συνεχώς µεγαλύτερη πηγή προστιθέµενης
αξίας για τον τοµέα της µεταποίησης.
Οι προσεχείς πρωτοβουλίες
Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει κατ΄αρχάς την παρακολούθηση της ανταγωνιστικής κατάστασης
των κυριότερων βιοµηχανικών κλάδων και την εξέλιξη της διαδικασίας µεταλλαγής. Αυτό
αναµένεται, ειδικότερα, να επιτρέψει τον εντοπισµό τυχόν αιφνίδιας επιδείνωσης της
κατάστασης ώστε να είναι δυνατή η ταχεία αντίδραση σε αυτή.
Επιπλέον, θα εξακολουθήσει να εξετάζει ετησίως την ανταγωνιστικότητα ορισµένων τοµέων
και θα προβαίνει, ενδεχοµένως, βάσει της ανάλυσης αυτής, στις απαιτούµενες πρωτοβουλίες.
Κατά την επιλογή των προς εξέταση τοµέων, θα προσπαθήσει να λαµβάνει υπόψη την
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ποικιλοµορφία των ανταγωνιστικών προσκλήσεων τις οποίες οι τοµείς αυτοί καλούνται να
αντιµετωπίσουν: παράγοντες κανονιστικού χαρακτήρα, διεθνές πλαίσιο, σηµασία της
διάστασης της καινοτοµίας, τεχνολογικής ή µη, και τέλος µη ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς.
Για την περίοδο 2004-2005, παραδείγµατος χάριν, προβλέπονται οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:
• πρωτοβουλία υπέρ του τοµέα των µηχανολογικών κατασκευών, που διαδραµατίζει
καθοριστικό ρόλο για όλη την οικονοµία ως τοµέας παροχής εξοπλισµού παραγωγής σε
όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους·
• θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση του τοµέα των οικολογικών βιοµηχανιών µε σκοπό την
λήψη ενδεχόµενων µέτρων· η ανάλυση θα καλύπτει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του
κλάδου, το δυναµικό ανάπτυξής του (και στα νέα κράτη µέλη) και τα εµπόδια στα οποία
προσκρούει η ανάπτυξή του·
• στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, έχει εξαγγελθεί η συγκρότηση οµάδας υψηλού
επιπέδου. Θα εξεταστούν ορισµένα βασικά θέµατα: η καινοτοµία, η κατάρτιση, η
ασφάλεια, το περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον αντίκτυπο της συσσώρευσης
νοµοθεσιών στην ανταγωνιστικότητα του τοµέα·
• τέλος, η Επιτροπή θα ασχοληθεί µε τον τοµέα των µη σιδηρούχων µετάλλων, που
αντιµετωπίζει κυρίως δυσκολίες πρόσβασης σε υλικά ανακύκλωσης, καθώς και στον
τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών που
συντελούνται σε διάφορα επίπεδα:
- Στο µακροοικονοµικό επίπεδο. Η διαδικασία της ανακατανοµής των πόρων της
µεταποιητικής βιοµηχανίας υπέρ των υπηρεσιών συνεχίζεται και δεν πρέπει να συγχέεται µε
τη διαδικασία αποβιοµηχάνισης. Η διαδικασία αυτή δεν ισοδυναµεί σε καµία περίπτωση µε
παρακµή της µεταποιητικής δραστηριότητας, αλλά εκφράζει µάλλον διαρθρωτικές
µεταλλαγές (φύση της ζήτησης, οργανωτικές αλλαγές…). Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας στη βιοµηχανία αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση µιας
ισχυρής βιοµηχανικής βάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Στο επίπεδο του µεταποιητικού τοµέα. Ο διεθνής ανταγωνισµός, είτε προέρχεται από
εκβιοµηχανισµένες χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία) είτε από αναδυόµενες (Κίνα, Ινδία), συνεπάγεται
την ανάγκη να τοποθετηθούν σε τοµείς µεγαλύτερου τεχνολογικού περιεχοµένου. Μόνον η
θέση αυτή θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία να προσαρµοστεί στις προκλήσεις αυτές.
- Εντός των ίδιων των τοµέων. Ο ανταγωνισµός των αναδυόµενων χωρών στους τοµείς
υψηλής έντασης εργασίας συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς που εκτίθενται σε αυτόν (κλωστοϋφαντουργία, υπόδηση, δερµάτινα είδη …)
προβαίνουν σε συνεχείς καινοτοµίες και µετακινούνται σε δραστηριότητες ή προϊόντα µε
ισχυρό περιεχόµενο γνώσεων. Μια τέτοια στρατηγική είναι η µόνη που µπορεί να περιορίσει
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τον κίνδυνο της αποβιοµηχάνισης σε τοµείς ιδιαίτερα ευάλωτους σε αυτό το είδος
ανταγωνισµού.
Οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες. Θα ήταν ουτοπικό να προσπαθήσουµε να αντιταχθούµε σε
αυτές: η ακινητοποίηση θα έκανε, στο µέλλον, ακόµα πιο επώδυνες τις αναπόφευκτες
προσαρµογές. Πρέπει συνεπώς να εντοπίσουµε και να προβλέψουµε τις αλλαγές αυτές και,
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να τις υποστηρίξουµε.
Τα συγκεκριµένα µέτρα και οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που προτείνει η παρούσα
ανακοίνωση έως όλα ως στόχο να συµβάλουν στην επίτευξη του σκοπό αυτού:
– η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου αποσκοπεί να περιορίσει τις υποχρεώσεις που
επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι των
κανονιστικών ρυθµίσεων. Οι ρυθµίσεις αυτές αναµένεται να επιφέρουν, ειδικότερα,
ισορροπία ανάµεσα στους επιδιωκόµενους στόχους και στη διατήρηση της βιοµηχανικής
ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να αντικαθίστανται ή να συµπληρώνονται από µη
κανονιστικές προσεγγίσεις όποτε κρίνεται αναγκαίο. Παράλληλα, οι κανόνες πρέπει να
είναι επαρκώς σαφείς, σταθεροί και προβλέψιµοι για να εξασφαλίσουν την αναγκαία
νοµική βεβαιότητα που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
– η καλύτερη αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των διαφόρων κοινοτικών
πολιτικών θα επιτρέψει να βελτιωθεί ο αντίκτυπος των πολιτικών αυτών στην
ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, κυρίως υπό το διπλό πρίσµα της ανάπτυξης της
οικονοµίας της γνώσης και της ενίσχυσης της συνοχής της διευρυµένης Ένωσης. Οι δύο
αυτοί στόχοι είναι άλλωστε αλληλένδετοι: µόνον η ενίσχυση της συνοχής της Ένωσης θα
διασφαλίσει ότι η αναγκαία µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης δεν θα είναι
αποκλειστικό προνόµιο των επιχειρήσεων των πιο προηγµένων περιοχών ή τοµέων·
– Τέλος, η έρευνα του καλύτερου συνδυασµού των πολιτικών σε τοµεακό επίπεδο θα
επιτρέψει να επιβεβαιωθεί στην πράξη ότι ο µηχανισµός της βιοµηχανικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτυγχάνει ικανοποιητικά τους στόχους του όσον την ενίσχυση της
βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας. Θα καταλήξει, ενδεχοµένως, σε προτάσεις
βελτιώσεων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο κατώφλι της πιο φιλόδοξης διεύρυνσης στην ιστορία της.
Όµως, τα νέα κράτη µέλη, δεδοµένης της ιστορίας τους, θα χρειαστεί να αντιµετωπίσουν
περισσότερο από τα άλλα σηµαντικές προκλήσεις για να ανταποκριθούν µε επιτυχία στη
διαδικασία των διαρθρωτικών αλλαγών και αυτό παρά τη σηµαντικό πρόοδο της τελευταίας
δεκαετίας. Οι προτεινόµενες διαδικασίες, που σκοπό έχουν να επιφέρουν αποτελέσµατα στα
διάφορα επίπεδα που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, έχουν ιδιαίτερη
σηµασία για τα νέα κράτη µέλη: η ρυθµιστική σύνεση θα αποτρέψει την πρόωρη διάβρωση
της ακόµα ευπαθούς ανταγωνιστικότητάς τους· η έµφαση που θα δοθεί στη διάδοση των
γνώσεων και στη συνοχή θα τους επιτρέψει να διαµορφώσουν βιώσιµα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα, πέρα από τα µεταβατικά πλεονεκτήµατα που συνδέονται µε το χαµηλό
κόστος του εργατικού δυναµικού· και η τοµεακή προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας θα
επιτρέψει να δοθεί στοχοθετηµένη απάντηση στα προβλήµατα των βιοµηχανικών
µεταλλαγών που εµφανίζουν ιδιαίτερη οξύτητα στα κράτη αυτά. Με τον τρόπο αυτό, οι
προκλήσεις που θέτει η διεύρυνση στη βιοµηχανική πολιτική της Ένωσης θα µπορέσουν να
αντιµετωπίσουν µε επιτυχία και οι ευκαιρίες που παρέχει να αξιοποιηθούν πλήρως.
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Μια βιοµηχανική πολιτική προσαρµοσµένη µε αυτόν τον τρόπο θα παράσχει στη βιοµηχανία
της διευρυµένης Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των νέων κρατών µελών, τη δυνατότητα να
συµβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Λισσαβώνας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στατιστικά στοιχεία

Πίνακας 1 : Αποβιοµηχάνιση: µείωση των θέσεων απασχόλησης στη βιοµηχανία
1955-1998

Έτος αιχµής

%
στη
βιοµηχανία
κατά το έτος
αιχµής

%
στη
βιοµηχανία
το 1988

Μείωση σε
% από το
έτος αιχµής
έως το 1998

Ηνωµένο Βασίλειο

1955

47,9

26,6

44,5

Βέλγιο

1957

47,0

26,1

44,5

Σουηδία

1965

42,8

25,7

40,0

Κάτω Χώρες

1965

41,1

22,2

46,0

Ο∆Γ

1970

49,3

35,0

29,0

∆ανία

1970

37,8

26,8

29,1

Ιταλία

1971

39,7

31,9

19,6

Γαλλία

1973

39,5

25,2

36,2

Αυστρία

1973

42,8

30,4

29,0

Ιρλανδία

1974

32,6

28,3

13,2

Φινλανδία

1975

36,1

27,7

23,3

Ισπανία

1975

38,4

30,4

20,8

Ελλάδα

1980

30,2

22,9

24,2

Πορτογαλία

1982

37,5

36,4

2,9

ΗΠΑ

1966

36,0

23,6

34,4

Ιαπωνία

1973

37,2

32,0

14,0

Πηγή : Feinstein C., Structural Changes in the developed countries during the XX century. Oxford Review of
Economic Policy, vol 15, n°4. 1999. Données de l’OCDE (Στοιχεία του ΟΟΣΑ).
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Πίνακας 2: Ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας*, ΕΕ και ΗΠΑ
ΕΕ-15

%

ΗΑΠ

1979-90

1990-95

1995-01

1979-90

1990-95

1995-01

Οικονοµία - Σύνολο

2,2

2,3

1,7

1,4

1,1

2,3

Γεωργία

5,2

4,8

3,3

6,4

1,7

9,1

Ορυχεία

2,9

13,1

3,5

4,4

5,1

-0,2

Τοµέας της µεταποίησης

3,4

3,5

2,3

3,4

3,6

3,8

2,7

3,6

5,7

1,1

1,8

0,1

Κατασκευές

1,6

0,8

0,7

-0,8

0,4

-0,3

∆ιανοµή

1,3

1,9

1

1,8

1,5

5,1

Μεταφορές

2,8

3,8

2,3

3,9

2,2

2,6

Επικοινωνίες

5,2

6,2

8,9

1,4

2,4

6,9

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες

2,2

1

2,8

-0,7

1,7

5,2

Υπηρεσίες προς της επιχειρήσεις

0,7

0,7

0,3

0,1

0

Κοινωνικές και προσωπικές υπηρεσίες

-0,3

0,4

0,3

1,2

0,9

-0,4

∆ηµόσια
υγεία

0,6

1,1

0,8

-0,4

-0,8

-0,6

Ηλεκτροδότηση,
παροχή
αερίου, υδροδότηση

διοίκηση,

φυσικού

εκπαίδευση

και

Πηγή : M. O’Mahony, B. Van Ark (2003). * παραγωγικότητα της εργασίας ανά ώρα εργασίας.
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Πίνακας 3: ∆είκτες επιδόσεων ανά τοµέα. 1979-2001
Αύξηση της προστιθέµενης αξίας, της Μερίδιο του
Εµπορικό ισοζύγιο
απασχόλησης και της παραγωγικότητας τοµέα της
της ΕΕ15
της εργασίας
µεταποίησης
(σε % της
προστιθέµενης
(TCAM 1979-2001)
(σε δισ. ευρώ)
αξίας, σε τιµές
του 1995)

Ηλεκτρονικά εξαρτήµατα
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός
Μηχανές γραφείου
∆έκτες ραδιοφώνου και τηλεόρασης
Χηµικές ουσίες
Άλλα όργανα
Βασικά µέταλλα
Άλλες ηλεκτρικές µηχανές και
συσκευές π.δ.κ.α
Χαρτί και χαρτόνι
Αεροσκάφη και διαστηµόπλοια
Επιστηµονικά εργαλεία
Μη µεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Μηχανοκίνητα οχήµατα
Ξυλεία και προϊόντα ξύλου και
φελλού
Μονωµένα σύρµατα
Ελαστικό και πλαστικό
Τρόφιµα, ποτά και καπνός
Τυποεκδοτικές δραστηριότητες
Μηχανολογία
Μεταλλικά προϊόντα
Έπιπλα και διάφορες µεταποιητικές
βιοµηχανίες, ανακύκλωση

ΠΑ (σε
τιµές
1995)

Απασχόληση

Παραγωγικότητα 197
2001
της εργασίας *
9

1989

2001

8,5
7,3
7,4
3,9
3,4
2,5
0,7

-0,1
-1,2
-0,6
-2,3
-1,3
-1,8
-3,1

8,6
8,6
8,0
6,3
4,7
4,4
3,7

0,2
0,4
0,3
0,3
4,7
0,4
2,9

δ.ε.δ
δ.ε.δ
- 16,3
- 11,9
14,0
δ.ε.δ
- 5,1

δ.ε.δ
δ.ε.δ
- 33,5
- 17,7
53,5
δ.ε.δ
- 15,6

2,5

-0,7

3,2

2,4 3,2

3,5

4,6

2,0
2,1
2,4
1,1
1,6
1,1

-1,0
-0,6
-0,2
-1,3
-0,7
-1,0

3,0
2,7
2,6
2,3
2,3
2,1

1,8
0,9
1,1
3,6
4,5
1,7

2,1
1,1
1,4
3,4
4,8
1,6

0,8
δ.ε.δ
- 1,6
5,4
16,7
- 4,4

5,3
δ.ε.δ
0,8
7,6
43,3
- 4,8

1,1
2,4
1,1
1,6
0,6
0,8

-1,0
0,6
-0,6
-0,1
-1,1
-0,8

2,1
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6

0,3
2,7
7,1
3,7
7,7
6,7

0,3
3,5
6,9
4,0
6,7
6,1

δ.ε.δ
2,5
2,3
1,7
δ.ε.δ
5,4

δ.ε.δ
4,4
7,0
3,1
δ.ε.δ
6,9

0,4

-0,7

1,1

3,2 2,7

2,0

- 6,2

1,0
1,6
1,2
0,6
7,5
0,5
2,6

* ανά ώρα εργασίας.

Πηγή : M. O'Mahony και B. van Ark (2003)· Eurostat. Αναφέρεται στο COM(2003) 704 τελικό, 21.11.2003.

Πίνακας 4: ∆είκτες επιδόσεων ανά τοµέα. 1979-2001.
Αύξηση της προστιθέµενης αξίας, Μερίδιο του
της απασχόλησης και της
τοµέα της
παραγωγικότητας της εργασίας
µεταποίησης
(σε % της
προστιθέµενης
(TCAM. 1979-2001)
αξίας, σε τιµές
του 1995)
ΠΑ (σε
τιµές
1995)

Παραγωγικ
Απασχόληση ότητα της 1979
εργασίας*

Εµπορικό
ισοζύγιο της
ΕΕ15
(σε δισ. ευρώ)

2001

1989

2001

Είδη ένδυσης

-0,2

-3,4

3,2

2,2

1,6

-9,1

-29,1

Ναυπηγική βιοµηχανία

-0,2

-3,4

3,2

2,2

1,6

δ.ε.δ

δ.ε.δ

Κλωστοϋφαντουργικά ροϊόντα

-0,8

-3,2

2,3

3,7

2,3

-0,2

-0,8

Προϊόντα δέρµατος και υπόδησης

-1,1

-3,3

2,2

1,4

0,9

0,9

-3

∆ιύλιση
πετρελαιοειδών,
οπτάνθρακας και πυρηνικά καύσιµα

-3,6

-2

-1,7

2,8

0,9

-7,5

-6,7

* ανά ώρα εργασίας.

Πηγή: M. O'Mahony et B. van Ark (2003)· Eurostat. Αναφέρεται στο COM(2003) 704 τελικό, 21.11.2003.
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Σχήµα 5: Εξέλιξη των θέσεων απασχόλησης και της προστιθέµενης αξίας σε σταθερές τιµές
στον µεταποιητικό τοµέα της ΕΕ
160,0

Τρέχουσα τιµή προστ. Αξίας
1995.
100 = 1995

45.000

Θέσεις απασχόλησης σε
χιλ.

40.000

140,0

35.000

120,0

30.000

100,0

25.000
80,0
20.000
60,0

15.000

40,0

10.000

20,0

5.000
0

19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01

0,0

Προστιθέµενη αξία σε σταθερές
τιµές
Θέσεις απασχόλησης

Πηγή: M. O’Mahony, B. Van Ark (2003).

Πίνακας 6 : Ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας* στον τοµέα της
µεταποίησης– 1996-2000

ES
IT
PT
NL
UK
F
DK
SE
BE
EL
D
AT
FI
IE
ΕΕ
ΗΠΑ
Ιαπωνία
-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Πηγή : Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα 2001. Ανά απασχολούµενο
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Πίνακας 7: ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας* ανά κατάταξη
1979-1990

1990-1995

1995-2001

ΕΕ

ΗΠΑ

ΕΕ

ΗΠΑ

ΕΕ

ΗΠΑ

2,2

1,3

2,3

1,1

1,7

2,2

Τοµείς παραγωγής ΤΠΕ

7,2

8,7

5,9

8,1

7,5

10

Μεταποίηση

12,5

16,6

8,4

16,1

11,9

23,7

Υπηρεσίες

4,4

2,4

4,8

2,4

5,9

1,8

Τοµείς χρήσης ΤΠΕ

2,2

1,2

2

1,2

1,9

4,7

Μεταποίηση

2,4

0,5

2,4

-0,6

1,8

0,4

Υπηρεσίες

2,1

1,4

1,8

1,6

1,8

5,3

Τοµείς που δεν έχουν σχέση
µε ΤΠΕ

1,8

0,5

2,1

0,3

1

-0,2

Μεταποίηση

3

2,1

3,6

2,7

1,6

0,3

Υπηρεσίες

0,6

-0,2

1,2

-0,5

0,5

-0,3

Άλλοι

3,4

2

3,2

1,2

2,1

0,7

Υψηλό επίπεδο προσόντων

1,8

1,5

1,7

1,5

1,6

2,5

Μέσο προς ανώτερο επίπεδο
προσόντων

2,2

-0,4

2,3

-0,6

2,7

1

Μέσο προς κατώτερο επίπεδο
προσόντων

1,9

1,3

2

1,2

1,3

3

Χαµηλό επίπεδο προσόντων

2,5

1,4

2,7

1,8

1,1

0,6

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάταξη ΤΠΕ

Κατάταξη
προσόντα

µε

βάση

τα

* ανά ώρα εργασίας

Πηγή : M. O’Mahony, B. Van Ark (2003). Βλ. κεφάλαιο 2 για τις χρησιµοποιούµενες ταξινοµήσεις.
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Πίνακας 8α: ∆απάνες για τις ΤΠΕ σε ποσοστό του ΑΕγχΠ
EE
SE
SK
CZ
UK
LV
NL
BG
DK
FI
US
HU
FR
DE
JP
EU-15
PL
AT
BE/LU
LT
SI
RO
PT
IT
IE
ES
EL
TR
0

1

2

3

4

5

6

%
2001

2002

Πηγή: Πίνακας αποτελεσµάτων επιχειρήσεων SEC(2003) 1278, 04.11.2003.

Σχήµα 8β: Σύγκριση ΕΕ-Ιαπωνίας ως προς ορισµένους δείκτες επιδόσεων
Ιαπωνία = 100

∆ιπλ. ευρεσιτεχνίας USPTO υψηλής τεχνολογίας
∆ιπλ. ευρεσιτεχνίας USPTO
∆απάνες των επιχειρήσεων για την Ε&Α (% ΑΕγχΠ)
Χρήση του ∆ιαδικτύου
Πληθ. µε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
∆ιπλ. Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ υψηλής τεχνολογίας
ΠΑ της µεταποιητικής βιοµηχ υψηλής τεχνολογίας
∆απάνες για τις ΤΠΕ (% ΑΕγχΠ)
∆ηµόσιες δαπάνες για την Ε&Α (% ΑΕγχΠ)

Αύξηση
διαφοράς

∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ

Μείωση
διαφοράς

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,
0
Πηγή : Πίνακας αποτελεσµάτων καινοτοµίας 2003. Tεχνικό έγγραφο αριθ 2. Aνάλυση των εθνικών επιδόσεων. 2003, Tάση: 1997-2001
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Πίνακας 9: Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας του κόστους
Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊ ό ν τ ο ς ( β ι ο µ η χ α ν ι κ ο ί τ ο µ ε ί ς Ε Ε - ΗΠΑ=100)

1979-81

1994-96

1999-01

Μη µεταλλικά ορυκτά προϊόντα

60,5

70,9

53,4

Επιστηµονικά όργανα

81,5

90

64,6

Τυποεκδοτικές δραστηριότητες

140,7

93,4

65,2

Προϊόντα δέρµατος και υποδήµατα

82,3

98,6

68,2

Μηχανολογία

123,1

110,3

69,3

Χαρτί και χαρτόνι

109,4

99,5

70,2

Μεταλλικά προϊόντα

64,2

89,9

72

Ελαστικό και πλαστικό

55,1

79,3

72,4

Άλλες µηχανές και συσκευές π.δ.κ.α

113,1

129,8

74,4

Ξυλεία και προϊόντα ξύλου

116,5

116,3

77,6

Τρόφιµα, ποτά και καπνός

116,8

124,5

78,9

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

82,7

106,2

79,4

Μονωµένα σύρµατα

73,2

94,7

81

80,9

101

82,2

Βασικά µέταλλα

108

98,2

83,2

∆έκτες ραδιοφώνου και τηλεόρασης

189,5

129

88,6

Ναυπηγική βιοµηχανία

117,1

119,1

90,1

Χηµικά προϊόντα

162,7

144,5

93,5

Μηχανές γραφείου

82,5

138,2

105,4

Αεροσκάφη και διαστηµόπλοια

165,4

137,2

117,2

Οδικός και άλλος εξοπλισµός

95,8

130

123,2

Είδη ένδυσης

128,8

151,4

124,6

Ηµιαγωγοί

167,8

245,8

132,1

Άλλα όργανα

135

144,1

135,7

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός

184,3

211,9

142,1

Μηχανοκίνητα οχήµατα

220,1

203,5

181,1

Σύνολο µεταποιητικού τοµέα

92,5

113,1

94,4

Έπιπλα,
άλλες
ανακύκλωση
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Πηγή: M. O’Mahony, B. Van Ark (2003)

Σχήµα 10 : Εµπορικό ισοζύγιο – ΕΕ/Κίνα. 2002. Βασικές θέσεις
Μηχ/τα-Ηλκτρ. εξοπλισµός
(ch. 84-85)
Κλωστ/γία (ch 50-63)
∆ερµάτινα (ch 41-43)
Υποδήµατα (ch 64-67)
Οπτικό υλικό
(ch 90-92)

Οχήµατα, αεροναυπηγική
(ch 86-89))

Εκατ. ευρώ
-14000

Μεταλλικά προϊόντα
(ch 72-83)
Ελαστικό-πλαστικό
(ch 39-40)
Ξυλεία-προϊόντα ξύλου
(ch 44-46)

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

Πηγή : Eurostat, Comext.
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