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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΕ αντιµετωπίζει µια µεταβαλλόµενη διεθνή πραγµατικότητα. Σήµερα, οι
χρηµατοπιστωτικές αγορές βρίσκονται στη δίνη µιας σοβαρής κρίσης η οποία άρχισε να
εξαπλώνεται στην πραγµατική οικονοµία. Οι αρµόδιοι χάραξης πολιτικής σε ολόκληρο τον
κόσµο εργάζονται για να αποκαταστήσουν την εµπιστοσύνη στο χρηµατοοικονοµικό
σύστηµα. Το 2008, οι ευµετάβλητες τιµές των εµπορευµάτων, των τροφίµων και της
ενέργειας, καθώς και η εξασθένιση του δολαρίου έναντι του ευρώ επηρέασαν τις οικονοµικές
εξελίξεις. Οι εξελίξεις αυτές υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα η Ευρώπη να ενισχύσει
περαιτέρω την ικανότητα προσαρµογής της σε εξωτερικούς κραδασµούς, αναπτύσσοντας µια
οικονοµία της γνώσης και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα µέσω της συνεχιζόµενης
δέσµευσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάλυσης της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για την
ανταγωνιστικότητα. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως στις πρόσφατες µεταβολές της αύξησης της
παραγωγικότητας της ΕΕ, που αποτελεί το βασικό µοχλό ανταγωνιστικότητας
µακροπρόθεσµα. Εκτός από αυτό, η έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 20081
αναλύει διάφορους παράγοντες που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα,
όπως π.χ. το άνοιγµα στο εµπόριο και οι άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), η εταιρική
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) καθώς και η πρόσφατη πρόταση της ΕΕ για αειφόρο βιοµηχανική
πολιτική. Η εφετινή έκθεση µελετά επίσης σε βάθος την ανταγωνιστικότητα του πιο
σηµαντικού τµήµατος της οικονοµίας µας, των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Η έκθεση για την ανταγωνιστικότητα του 2008 δείχνει συνεχή βελτίωση της ευρωπαϊκής
οικονοµίας όσον αφορά την παραγωγικότητα και το βιοτικό επίπεδο έναντι των Ηνωµένων
Πολιτειών, παρόλο που, το 2007, τα επίπεδα του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (ΑΕΠ) εξακολουθούσαν να είναι χαµηλότερα από αυτά των Ηνωµένων Πολιτειών
κατά περίπου το ένα τρίτο. Τόσο σε µακροοικονοµικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο, η
συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (TFP) αποτελεί σηµαντική πηγή
διαφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών και της ΕΕ. Ορισµένοι παράγοντες, όπως π.χ. η
καινοτοµία, το καλύτερο θεσµικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, οι βελτιωµένες πρακτικές
διαχείρισης και η πρόσβαση σε ΤΠΕ εξηγούν την υψηλότερη συµβολή της συνολικής
παραγωγικότητας των συντελεστών της παραγωγής στις ΗΠΑ σε σύγκριση µε τις χώρες της
ΕΕ. Οι ενδοκοινοτικές διαφορές παραγωγικότητας µειώνονται, τα νέα κράτη µέλη κερδίζουν
έδαφος, ενώ ορισµένα από τα πλουσιότερα κράτη µέλη της ΕΕ ουσιαστικά υπερβαίνουν τις
επιδόσεις των ΗΠΑ.
2.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας συνεχίστηκε το 2007
Η οικονοµική µεγέθυνση στην ΕΕ εξακολούθησε να είναι ισχυρή το 2007, παρόλο που
κατέστη ορατή κάποια επιβράδυνση, ιδίως κατά το τέταρτο τρίµηνο (το πραγµατικό ΑΕΠ της
ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,6%). Αυτή η ισχυρή επίδοση της οικονοµικής µεγέθυνσης
υποστηρίχθηκε από υψηλό ποσοστό αύξησης της απασχόλησης ύψους περίπου 1,7%. Η
ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας, που τυπικά είναι περισσότερο κυκλική από την
ανάπτυξη της απασχόλησης, µειώθηκε ελαφρά σε 1,3% το 2007 (από 1,5% το 2006).
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Όσον αφορά τα επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήµατος (δηλαδή το κατά κεφαλήν ΑΕΠ), η ΕΕ
εξακολουθεί να υπολείπεται των Ηνωµένων Πολιτειών (ΕΕ-27=100, ΗΠΑ=154,3). Οι λόγοι
γι’ αυτό το συνεχιζόµενο χάσµα ποικίλλουν στα κράτη µέλη της ΕΕ, αν και αυτό οφείλεται εν
µέρει σε διαφορές των ωρών εργασίας ανά άτοµο. Για ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ (Βέλγιο,
Γαλλία και Κάτω Χώρες) αυτό το χάσµα επεξηγείται πλήρως από το χαµηλότερο αριθµό
ωρών εργασίας, καθώς η ωριαία παραγωγικότητα εργασίας τους στην πραγµατικότητα
υπερβαίνει τα επίπεδα των Ηνωµένων Πολιτειών. Για τα νέα κράτη µέλη, τα χαµηλότερα
επίπεδα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ οφείλονται κυρίως σε χαµηλότερη παραγωγικότητα της
εργασίας.
Πίνακας 1: Αύξηση της πραγµατικής παραγωγικότητας της εργασίας ανά απασχολούµενο άτοµο και
επίπεδα του 2007 του ΑΕΠ ανά απασχολούµενο άτοµο (ppe), ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας (phw) και
ΑΕΠ κατά κεφαλήν (pc)
Μέση ετήσια αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας ανά
απασχολούµενο άτοµο
1996-2001 2001-2006
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ΑΕΠ ppe
2007
(ΕΕ-27=100)

2007

ΑΕΠ phw
2007
(ΕΕ-25=100)
(*)

ΑΕΠ pc 2007
(ΕΕ-27=100)

Αυστρία

1,6

1,4

1,4

120,4

107,9

127,7

Βέλγιο

1,3

1,4

1,1

131,2

133,8

118,9

Βουλγαρία

2,4

3,3

3,3

35,6

34,6

37,9

Κύπρος

2,6

0,2

1,1

84,7

73,9

91,6

Τσεχική ∆ηµοκρατία

2,0

4,1

4,6

73,1

59,7

81,0

∆ανία

1,4

1,7

0,0

107,1

112,3

124,0

Εσθονία

8,5

6,9

6,6

67,5

54,2

71,4

Φιλανδία

2,2

2,0

2,1

113,4

107,1

118,3

Γαλλία

1,2

1,2

0,8

123,6

129,4

110,6

Γερµανία

2,0

1,6

1,0

106,6

119,3

114,0

Ελλάδα

3,1

2,5

2,7

105,4

77,9

98,2

Ουγγαρία

3,2

4,0

1,5

74,8

60,3

64,1

Ιρλανδία

3,2

2,2

1,6

135,4

115,9

145,9

Ιταλία

0,9

0,0

0,5

108,0

94,9

101,3

Λετονία

6,0

6,7

6,6

53,6

45,3

57,9

Λιθουανία

7,2

5,9

6,7

60,2

51,5

59,8

Λουξεµβούργο

1,5

1,6

0,2

182,3

180,8

279,2
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Μάλτα

2,6

1,1

1,1

90,1

85,0

77,1

Κάτω Χώρες

1,4

1,6

1,1

113,1

130,4

131,2

Πολωνία

5,5

3,6

1,9

61,4

49,7

54,4

Πορτογαλία

1,8

0,6

1,7

68,4

62,2

73,6

Ρουµανία

0,9

6,9

4,7

40,5

N/A

40,2

Σλοβακία

3,8

5,0

8,1

76,6

69,1

68,3

Σλοβενία

4,0

3,6

3,3

85,7

79,3

90,1

Ισπανία

0,2

0,5

0,8

102,5

99,6

104,1

Σουηδία

1,8

3,0

0,5

113,0

112,2

123,6

Ηνωµένο Βασίλειο

1,9

1,6

2,3

110,8

107,4

117,8

EΕ-25

1,7

1,4

1,3

103,9

100,0

100,0

EΕ-27

1,7

1,4

1,3

100,0

N/A

N/A

ΗΠΑ

1,8

2,1

1,0

142,0

128,4

154,3

Σηµείωση: Τα σχετικά επίπεδα του ΑΕΠ ανά απασχολούµενο άτοµο, ανά ώρα εργασίας και κατά κεφαλήν
έχουν υπολογιστεί µε βάση τα πρότυπα αγοραστικής δύναµης.
(*) Τα στοιχεία για τη Ρουµανία και την EΕ-27 δεν είναι διαθέσιµα (N/A), και οι αριθµοί για τις ΗΠΑ
αναφέρονται στο 2006
Πηγή: AMECO (Ετήσια µακροοικονοµική βάση δεδοµένων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και
Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Ιούνιος 2008

Οι ενδοκοινοτικές διαφορές παραγωγικότητας µειώνονται
Το 2007 (καθώς και το 2006) η ανάπτυξη της παραγωγικότητας στις χώρες ΕΕ-27 ξεπέρασε
το αντίστοιχο µέγεθος των ΗΠΑ, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη. Ωστόσο, το επίπεδο
παραγωγικότητας των ΕΕ-27 είναι πολύ χαµηλότερο από εκείνο των Ηνωµένων Πολιτειών,
καθώς ένας εργαζόµενος στις ΗΠΑ συµβάλλει κατά µέσο όρο 42% περισσότερο στο ΑΕΠ
από ό,τι ο οµόλογός του στην ΕΕ· η διαφορά της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας είναι
χαµηλότερη (28% το 2006· τα στοιχεία για το 2007 δεν είναι ακόµη διαθέσιµα για τις ΗΠΑ).
Οι ενδοκοινοτικές διαφορές εξακολουθούν να είναι σηµαντικές. Ξεκινώντας από πολύ
χαµηλά επίπεδα παραγωγικότητας κατά τα πρώτα µετακοµµουνιστικά έτη, τα νέα κράτη µέλη
µειώνουν τη διαφορά, καθώς δείχνουν τυπικά ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας. Τα νέα κράτη µέλη, µέσω της συµµετοχής τους στην ΕΕ, επωφελούνται από την
υιοθέτηση προηγµένων τεχνολογιών και βελτιωµένης οργάνωσης και διαχείρισης.
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Πλαίσιο: Ανάπτυξη και παραγωγικότητα – επεξηγήσεις εννοιών
Μπορούµε να διακρίνουµε την οικονοµική ανάπτυξη σε ανάπτυξη της απασχόλησης και σε
ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας. Η ανάπτυξη της απασχόλησης µπορεί να
προκύψει από αύξηση του πληθυσµού σε µία χώρα («δηµογραφική συνιστώσα») ή από
καλύτερες επιδόσεις της αγοράς εργασίας (συµπεριλαµβανοµένων των ποσοστών
συµµετοχής, των ποσοστών ανεργίας και των ωρών εργασίας· πρόκειται για τη «συνιστώσα
της αγοράς εργασίας»).
Τα υψηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήµατος δεν αντιστοιχούν κατ’ ανάγκη σε
αυξηµένα επίπεδα ευηµερίας. Στο βαθµό που αυτά τα υψηλά επίπεδα εισοδήµατος
επιτυγχάνονται µέσω εντατικής χρήσης του εργατικού δυναµικού (σε σχέση µε άλλες χώρες),
το γεγονός αυτό συνεπάγεται λιγότερη αναψυχή ανά εργαζόµενο, το οποίο πρέπει να
προσµετρηθεί ως απώλεια ευηµερίας όταν ο χρόνος αναψυχής αποτιµάται θετικά. Συνεπώς, η
παραγωγικότητα της εργασίας ανά ώρα εργασίας είναι ένας πιο άµεσος δείκτης
αποτελεσµατικότητας από την παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο άτοµο,
καθώς οι ώρες εργασίας ανά εργαζόµενο διαφέρουν στις διάφορες χώρες.
Ένας συµπληρωµατικός δείκτης παραγωγικότητας είναι η συνολική παραγωγικότητα των
συντελεστών της παραγωγής (TFP). Ο δείκτης TFP αναφέρεται στους συντελεστές που
συνδέουν την παραγωγή και το σύνολο των εισροών παραγωγής. Με άλλα λόγια, οι αλλαγές
στην παραγωγή µπορούν να οφείλονται σε αλλαγές στις εισροές συντελεστών παραγωγής
(π.χ. κεφάλαιο ή εργασία) αλλά και σε άλλες αλλαγές. Αυτή η τελευταία συνιστώσα, το
ανεξήγητο υπόλοιπο, αντικατοπτρίζει αλλαγή στη TFP. Πρόκειται για το τµήµα της αύξησης
της παραγωγικότητας που οφείλεται σε άυλους παράγοντες, όπως η τεχνική πρόοδος ή η
οργανωτική καινοτοµία και όχι σε αυξηµένη χρήση των εισροών, όπως π.χ. το κεφάλαιο. Από
όλες τις πολιτικές αυτές που έχουν µεγαλύτερη σηµασία για την αύξηση της συνολικής
παραγωγικότητας των συντελεστών της παραγωγής είναι όσες έχουν σχεδιαστεί για να
ενισχύσουν την τεχνολογική πρόοδο, τις οργανωτικές αλλαγές, την κινητικότητα της
εργασίας, την αύξηση στις επενδύσεις σε Ε&Α, τη χρήση των ΤΠΕ, τον ανταγωνισµό και τις
µεταρρυθµίσεις της αγοράς προϊόντων. Αυτές οι πολιτικές βρίσκονται όλες στον πυρήνα του
µικροοικονοµικού πυλώνα της στρατηγικής της Λισαβόνας, υποδεικνύοντας ότι µπορεί να
συµβάλλει σηµαντικά στην ενίσχυση της TFP.
Η διαρθρωτική ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ είναι χαµηλότερη
από εκείνη των ΗΠΑ
Το ετήσιο µέσο ποσοστό ανάπτυξης του πραγµατικού ΑΕΠ της ΕΕ-15 ήταν περίπου 0,8%
χαµηλότερο από εκείνο των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1995-2006. Η λογιστική αποτίµηση της
µακροοικονοµικής ανάπτυξης για την εν λόγω οµάδα αποκαλύπτει τα ισχυρά και τα αδύναµα
σηµεία κατά την εν λόγω περίοδο (βλέπε παράρτηµα):
• Πλεονεκτήµατα της ΕΕ: Η EΕ-15 προέβη σε σχετικές βελτιώσεις σε σύγκριση µε τις
ΗΠΑ στον τοµέα της συµµετοχής στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η αρχική εκπαίδευση
του εργατικού δυναµικού βελτιώθηκε επίσης περισσότερο στην ΕΕ-152.
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Τα αποτελέσµατα πρέπει να ερµηνευτούν προσεκτικά, καθώς τα διαθέσιµα στοιχεία δεν είναι πλήρως
εναρµονισµένα και τα στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή της απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
για τις ΗΠΑ είναι διαθέσιµο µόνο από το 2001.
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• Μειονεκτήµατα της ΕΕ: Το χαµηλότερο ποσοστό ανάπτυξης στην EΕ-15 οφειλόταν
κυρίως σε λιγότερο ευνοϊκές δηµογραφικές εξελίξεις και χαµηλότερη ανάπτυξη της
παραγωγικότητας της εργασίας, µε το τελευταίο να προκαλείται κυρίως από χαµηλών
επιδόσεων εξελίξεις της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών της παραγωγής
και, σε µικρότερο βαθµό, από µικρότερες επενδύσεις έντασης κεφαλαίου.
Η βραδύτερη ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας και, ειδικότερα, της συνολικής
παραγωγικότητας των συντελεστών της παραγωγής ενδέχεται να συνδέεται µε το χαµηλότερο
επίπεδο επιδόσεων της ΕΕ στον τοµέα της καινοτοµίας, που αποτελεί βασικό µακροπρόθεσµο
µοχλό της παραγωγικότητας. Παρόλο που οι µετρήσεις των επιδόσεων στον τοµέα της
καινοτοµίας δείχνουν ότι η ΕΕ προσεγγίζει τις επιδόσεις των ΗΠΑ, ο ρυθµός αυτής της
σύγκλισης φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί.
Υψηλή διακύµανση στους διάφορους κλάδους όσον αφορά τη συµβολή τους στην
ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας της ΕΕ
Ένας σχετικά µικρός αριθµός κλάδων συνέβαλε σε µεγάλο µέρος του ετήσιου ποσοστού
ανάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας στο σύνολο της οικονοµίας κατά την περίοδο
1995-2005 (1,6%)3. Αν παραβλέψουµε τους κλάδους που δεν ορίζονται από την αγορά, οι
υψηλότεροι έξι (από τους 49) συµβάλλοντες, δηλαδή η γεωργία, το λιανικό εµπόριο, το
χονδρεµπόριο, τα ταχυδροµεία και οι τηλεπικοινωνίες, οι εσωτερικές µεταφορές και η
χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση αντιστοιχούν στο ήµισυ της ανάπτυξης της
παραγωγικότητας της εργασίας κατά την εν λόγω περίοδο. Αυτό είναι το αποτέλεσµα των
πάνω από το µέσο όρο ποσοστών ανάπτυξης της παραγωγικότητας σε συνδυασµό µε σχετικά
υψηλά µερίδια στην οικονοµία. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι επιδόσεις
της ΕΕ στους εν λόγω τοµείς, σε σχέση µε τις ΗΠΑ, είναι ανάµεικτες, καθώς στις µισές από
αυτές (ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες, εσωτερικές µεταφορές και χρηµατοοικονοµική
διαµεσολάβηση) η ΕΕ παρουσιάζει υψηλότερη ανάπτυξη παραγωγικότητας της εργασίας.
Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ υπερβαίνουν σε επιδόσεις σε µεγάλο βαθµό την ΕΕ στο λιανικό
εµπόριο.
3.

ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3.1.

Άνοιγµα εµπορίου και ανταγωνιστικότητα

Το άνοιγµα όσον αφορά τις συναλλαγές ή τις ξένες άµεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) ωφελεί την
οικονοµία – υπάρχουν µαζικά εµπειρικά στοιχεία ότι οι ανοιχτές οικονοµίες είναι
πλουσιότερες και πιο παραγωγικές από τις κλειστές: µακροοικονοµικές µελέτες δείχνουν ότι
αύξηση κατά 1 εκατοστιαία µονάδα στο µερίδιο του εµπορίου στο ΑΕΠ αυξάνει το επίπεδο
του εισοδήµατος από 0,9 έως και 3 τις εκατό. Από κλαδική άποψη, διαπιστώνεται θετική και
σηµαντική σχέση µεταξύ επιπέδων ανοίγµατος του εµπορίου (τόσο άνοιγµα εξαγωγών όσο
και διείσδυση εισαγωγών) και ανάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας.
Οι εξαγωγείς είναι πιο παραγωγικοί από τους µη εξαγωγείς
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Το ποσοστό ανάπτυξης της παραγωγικότητας (ανά ώρα εργασίας) για το σύνολο της οικονοµίας
υπολογίζεται ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των ποσοστών ανάπτυξης ανά κλάδο, όπου τα µεγέθη
στάθµισης είναι τα µερίδια των κλάδων στον συνολικό αριθµό ωρών εργασίας. Αυτό ενδέχεται να
διαφέρει από το ποσοστό ανάπτυξης που παρουσιάστηκε από άλλες πηγές. Η πηγή των στοιχείων είναι
η ερευνητική βάση δεδοµένων EUKLEMS (www.euklems.net).
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Οι εταιρείες που συµµετέχουν στο εµπόριο είναι σηµαντικά πιο παραγωγικές από τις
εταιρείες που δεν συµµετέχουν. Στοιχεία που χρησιµοποιούν δεδοµένα σε επίπεδο εταιρείας
δείχνουν ότι η «επιβράβευση των εξαγωγών» (δηλαδή οι καλύτερες επιδόσεις από τους
εξαγωγείς) βάσει της παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ κυµαίνεται από 3% έως 10%.
Χρησιµοποιούνται δύο υποθέσεις ως εξήγηση για την επιβράβευση των εξαγωγών όσον
αφορά την παραγωγικότητα: η υπόθεση αυτοεπιλογής σύµφωνα µε την οποία οι πιο
παραγωγικές εταιρείες επιλέγουν συνειδητά τις αγορές εξαγωγών· και η πιο διαισθητική
υπόθεση «µάθησης µέσω εξαγωγών» σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες αυξάνουν την
παραγωγικότητα µέσω των εξαγωγών. Αυτές οι δύο υποθέσεις δεν αλληλοαναιρούνται και οι
πιο παραγωγικές εταιρείες ενδέχεται να επιλέγουν τις εξαγωγές, αλλά µόλις οι εταιρείες
εισέλθουν στη φάση της αύξησης της παραγωγικότητας µέσω της δραστηριοποίησης στις
αγορές εξαγωγών ενδέχεται να λάβουν περαιτέρω ώθηση. Τα εµπειρικά στοιχεία που
υποστηρίζουν τα κέρδη παραγωγικότητας σε επίπεδο εταιρείας µέσω της «µάθησης µέσω
εξαγωγών» είναι, ωστόσο, πιο ανάµικτα από ό,τι τα στοιχεία που δείχνουν ότι µόνον οι πιο
παραγωγικές εταιρείες επιλέγουν συνειδητά τις εξαγωγές. Ακόµη και αν οι εξαγωγές έχουν
ανάµικτο αποτέλεσµα στην παραγωγικότητα σε επίπεδο εταιρείας, έχουν σαφή
αδιαµφισβήτητο θετικό αντίκτυπο στη συνολική παραγωγικότητα. Παρόµοια αποτελέσµατα
µπορούν να ανευρεθούν για εισαγωγείς που είναι επίσης πιο παραγωγικοί από τους µη
εισαγωγείς και για εταιρείες που εµπλέκονται σε άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) που είναι
πιο παραγωγικές τόσο από τους εξαγωγείς όσο και από τους εισαγωγείς. ∆εδοµένων των
κερδών παραγωγικότητας που συνδέονται µε τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τις
δραστηριότητες ΞΑΕ, οι πολιτικές που στοχεύουν στο άνοιγµα των αγορών στο εξωτερικό,
καθώς και οι ανοιχτές εγχώριες αγορές έχουν όλες τις προϋποθέσεις να επιτύχουν.
Ο ζωτικός ρόλος της εσωτερικής αγοράς
Για τις χώρες της ΕΕ η εσωτερική αγορά είχε πρωταρχική σηµασία όσον αφορά τα κέρδη
παραγωγικότητας που απορρέουν από το άνοιγµα της αγοράς. Αν επικεντρωθούµε στο
ενδοκοινοτικό εµπόριο, οι πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν το σηµαντικό ρόλο της
εσωτερικής αγοράς για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας: εκτιµάται ότι η µέση
παραγωγικότητα θα µειωθεί κατά 13%, εάν απαλειφθεί το διµερές εµπόριο στο πλαίσιο της
ΕΕ. Περαιτέρω, εκτιµάται ότι η παραγωγικότητα µπορεί να αυξηθεί κατά 2%, εάν το κόστος
των συναλλαγών στο πλαίσιο της ΕΕ µειωθεί περαιτέρω κατά 5%. Τα ευρήµατα αυτά
τονίζουν τη σηµασία της ενιαίας αγοράς, του κοινού νοµίσµατος και της εξάλειψης των
συνοριακών ελέγχων για τις συναλλαγές στο πλαίσιο της ΕΕ και υπογραµµίζουν το
οικονοµικό δυναµικό περαιτέρω βελτιώσεων της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
Η ορθά ανεπτυγµένη εσωτερική αγορά διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο, καθώς δίνει τη
δυνατότητα στην Ευρώπη να λάβει ηγετική θέση όσον αφορά τον καθορισµό σηµείων
αναφοράς και την επίτευξη σύγκλισης των κανόνων σε ολόκληρο τον κόσµο. Τέλος, καθώς η
µείωση των εµπορικών δαπανών κατά το παρελθόν ήταν αποτέλεσµα του χαµηλότερου
κόστους µεταφοράς και των χαµηλότερων τιµολογίων, η έµφαση σε ηπιότερες εµπορικές
δαπάνες που συνδέονταν συχνά µε µη δασµολογικούς φραγµούς µπορεί να ωφελήσει τις
ΜΜΕ που πάσχουν ιδιαίτερα από αυτά τα είδη των φραγµών.
Η σηµασία των µη δασµολογικών φραγµών
Οι εµπορικές δαπάνες (που διακρίνονται σε κόστος µεταφοράς, συνοριακό κόστος,
συµπεριλαµβανοµένου του δασµολογικού, του νοµισµατικού και του πληροφοριακού
κόστους, και σε κόστος λιανικής και χονδρικής διανοµής) για τις ανεπτυγµένες χώρες
ενδέχεται να συµποσούνται σε έως και 170% ισοδύναµο φόρου κατ’ αξίαν. Ωστόσο, οι
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εταιρείες της ΕΕ θεωρούν ότι οι µη δασµολογικοί φραγµοί και η έλλειψη ενηµέρωσης (π.χ. η
έλλειψη γνώσης σχετικά µε τις αγορές εξαγωγών) είναι πιο σηµαντικές από τους
παραδοσιακούς εµπορικούς περιορισµούς των δασµών και τελών εισαγωγών4 που
επιβάλλονται βάσει πολιτικών. Επιπλέον, οι εταιρείες της ΕΕ θεωρούν επίσης τις εσωτερικές
πολιτικές αγοράς πολύ χρήσιµες για την επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξωτερικό,
εξαιτίας του κοινού νοµίσµατος, των κοινών τελωνειακών διαδικασιών στα εξωτερικά
σύνορα της ΕΕ και της νοµοθεσίας της ενιαίας αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των
εναρµονισµένων τεχνικών προτύπων5.
Οι πολιτικές της ΕΕ για την εξωτερική ανταγωνιστικότητα πρέπει συνεπώς να συµβάλουν
στη µείωση των δαπανών «πίσω από τα σύνορα». Οι δαπάνες ενηµέρωσης και οι µη
δασµολογικοί φραγµοί σε τρίτες χώρες αποτελούν σηµαντικούς φραγµούς για το εµπόριο.
Κατάλληλες στην περίπτωση αυτή είναι πολιτικές που αποσκοπούν στην εµβάθυνση της
ολοκλήρωσης µε τρίτες χώρες, σε ιδανική µορφή, µε την εφαρµογή πολιτικών που
στοχεύουν στην άρση των φραγµών πίσω από τα σύνορα για το εµπόριο αγαθών και
υπηρεσιών και για τις άµεσες ξένες επενδύσεις και µε την ενίσχυση της διεθνούς
κανονιστικής συνεργασίας. Οι πολιτικές αυτές µπορούν να ασχοληθούν µε τη µείωση της
ετερογένειας των κανονισµών, τους µη δασµολογικούς φραγµούς και την τυποποίηση των
τελωνειακών διαδικασιών. Το υπερατλαντικό οικονοµικό συµβούλιο και οι περιφερειακές και
διµερείς «εµβαθυµένες συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου» µε ορισµένες ασιατικές χώρες
επιδιώκουν ακριβώς αυτή την προσέγγιση. Ειδικότερα, µε ορισµένες ασιατικές χώρες µε
αδύναµα συστήµατα προστασίας του δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι), η ΕΕ
πρέπει να συνεργαστεί για την αποτελεσµατική προστασία των καινοτοµιών.
3.2.

Οικονοµικές επιδόσεις και ανταγωνιστικότητα: ο ρόλος της ανάπτυξης των
ΜΜΕ

Η επιχειρηµατικότητα και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναγνωρίζονται όλο και
περισσότερο ως οι κύριοι µοχλοί των οικονοµικών επιδόσεων της ΕΕ, καθώς αποτελούν
ατµοµηχανές διαρθρωτικής αλλαγής, καινοτοµίας και ανάπτυξης της απασχόλησης. Η
ενθάρρυνση του δυναµικού ανάπτυξης των ΜΜΕ αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς
στόχους του νόµου για τις µικρές επιχειρήσεις (SBA) που είναι βασικό στοιχείο στη
στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση6.
Το αποτέλεσµα της επιχειρηµατικής δοµής και δυναµικής στην παραγωγικότητα και οι
διαφορές µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ
Χρησιµοποιώντας στοιχεία ανά κλάδο και ανά χώρα µπορεί να αποδειχθεί ότι, ενώ η έντονη
παρουσία ΜΜΕ αφεαυτής δεν είναι εγγυητής ισχυρής παραγωγικότητας της εργασίας ή της
ανάπτυξης της προστιθέµενης αξίας, το επιχειρηµατικό κλίµα που διαµορφώνεται από την
έντονη παρουσία των ΜΜΕ µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία επιχειρηµατικής δυναµικής
και στην ανάπτυξη εταιρειών υψηλής ανάπτυξης σε κάποιο κλάδο/χώρα που συνδέεται θετικά
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Αν και τα αποτελέσµατα αυτά ισχύουν γενικά για όλους τους ευρύτερους τοµείς δραστηριότητας που
εξετάζονται στην ανάλυση για ειδικότερους τοµείς και χώρες οι δασµοί εισαγωγής εξακολουθούν να
είναι σηµαντικοί εµπορικοί φραγµοί για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που κάνουν εξαγωγές στο εξωτερικό.
Με βάση εκτιµήσεις που χρησιµοποιούν τη έρευνα «Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκών ΜΜΕ», Flash
Eurobarometer Series αριθ. 196.
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Σκέψου πρώτα µικρά – ένας νόµος για τις µικρές επιχειρήσεις για την
Ευρώπη» – COM(2008)394
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µε την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, της απασχόλησης και της προστιθέµενης
αξίας.
Σε πιο σύνθετο επίπεδο υπάρχουν στοιχεία ότι τόσο η δηµιουργία όσο και η το κλείσιµο
επιχειρήσεων συµβάλλουν στη γενική αύξηση της παραγωγικότητας. Η σύγκριση αυτών των
συνεισφορών στις δυο πλευρές του Ατλαντικού αποκαλύπτει ότι η συνεισφορά της
δηµιουργίας επιχειρήσεων στη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας είναι κατά µέσω όρο
ελαφρά υψηλότερη στην Ευρώπη, αλλά η συνεισφορά του κλεισίµατος των επιχειρήσεων
είναι πολύ χαµηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ.
Μια σύγκριση µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ αποκαλύπτει επίσης σηµαντικές διαφορές στην
επιχειρηµατική δοµή και την επιχειρηµατική δυναµική. Οι κύριες διαφορές είναι ότι i) στις
ΗΠΑ οι νέες εταιρείες επεκτείνονται ταχύτερα σε σύγκριση µε την ΕΕ· ii) οι νεοσυσταθείσες
επιχειρήσεις στις ΗΠΑ έχουν αρχικά µικρότερο µέγεθος και επιδεικνύουν υψηλότερη
διασπορά των επιπέδων παραγωγικότητας από ό,τι στην Ευρώπη και iii) στις ΗΠΑ, οι πιο
παραγωγικές εταιρείες έχουν εντονότερη τάση να αυξήσουν τα µερίδιά τους της αγοράς από
ό,τι στην ΕΕ ύστερα από κάποια χρόνια. Ως αποτέλεσµα, οι αµερικανικές εταιρείες είναι
κατά µέσο όρο µεγαλύτερες από τις ευρωπαϊκές εταιρείες και η κατανοµή ανά µέγεθος
εταιρείας στις ΗΠΑ δείχνει ουσιαστικά µικρότερο µερίδιο εταιρείας και απασχόλησης των
µικροεπιχειρήσεων (1-9 απασχολούµενοι). Τα ποσοστά δηµιουργία και κλεισίµατος
επιχειρήσεων καθώς και τα ποσοστά επιβίωσης είναι σε µεγάλο βαθµό συγκρίσιµα στις χώρες
της ΕΕ και τις ΗΠΑ, αν και σύµφωνα µε κάποιες πηγές τα ποσοστά δηµιουργίας είναι πιο
παρεµφερή από ό,τι τα ποσοστά κλεισίµατος, τα οποία τείνουν να είναι χαµηλότερα στην ΕΕ
από ό,τι στις ΗΠΑ. Αν εξεταστούν από κοινού τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι το περιβάλλον
αγοράς είναι πιο ανταγωνιστικό στις ΗΠΑ και ευνοεί το µεγαλύτερο πειραµατισµό της
αγοράς. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ, οι φραγµοί της
ανάπτυξης αποτελούν το µεγαλύτερο πρόβληµα για επιχειρήσεις στην ΕΕ.
Ταχέως αναπτυσσόµενες εταιρείες υφίστανται σε κάθε οικονοµικό κλάδο και σε κάθε
χώρα στην ΕΕ
Η απασχόληση στις νέες εταιρείες είναι ζωτική για τη συνολική ανάπτυξη της απασχόλησης
και έχει τουλάχιστον την ίδια σηµασία µε την καθαρή συνεισφορά θέσεων εργασίας των
συνεχιζόµενων (υψηλής ανάπτυξης) εταιρειών. Αντίθετα µε την κοινή αντίληψη, πρόσφατα
στοιχεία δείχνουν ότι ταχέως αναπτυσσόµενες εταιρείες βρίσκονται σε κάθε κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας και σε κάθε χώρα. Από το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι οι
εταιρείες υψηλής ανάπτυξης δεν είναι µόνον, ούτε καν πρωταρχικά, εταιρείες υψηλής
τεχνολογίας. ∆ηλώνουν την επιχειρησιακή ετοιµότητα των εταιρειών και την ικανότητα
να εκµεταλλεύονται ευκαιρίες στην αγορά. Ωστόσο, διάφορα στοιχεία καταδεικνύουν
επίσης τη σχετική αδυναµία της ΕΕ σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας. Στις ΗΠΑ πολύ
περισσότερες νέες εταιρείες έντασης Ε&Α (εταιρείες που συχνά χαρακτηρίζονται ως «Νέες
εταιρείες τεχνολογικής βάσης» ή «ΝTBF») ήταν σε θέση να αναπτυχθούν, να µεγεθυνθούν
ταχέως και να καταστούν βασικοί οικονοµικοί παράγοντες. Το φαινόµενο αυτό δίνει τη
δυνατότητα στην οικονοµία των ΗΠΑ να προσανατολιστεί σε νέους υποσχόµενους τοµείς µε
περισσότερη ευελιξία από ό,τι η ΕΕ.
Υπάρχουν στοιχεία ότι οι βιοµηχανικές χώρες που βρίσκονται κοντά στο τεχνολογικό όριο
παρέχουν ισχυρότερα κίνητρα για επιχειρηµατική καινοτοµία, ενώ οι εταιρείες σε άλλες
χώρες θα επιδιώξουν κατά κανόνα µια στρατηγική κάλυψης της απόστασης βάσει
επενδύσεων για την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της ΕΕ-15, οι εταιρείες υψηλής ανάπτυξης
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χαρακτηρίζονται από καινοτοµία πάνω από το µέσο όρο, ενώ στα νέα κράτη µέλη οι εισροές
και εκροές καινοτοµίας τους είναι πιο κοντά στο µέσο όρο.
4.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

4.1.

Αειφόρος βιοµηχανική πολιτική

Για να διατηρηθεί η Ευρώπη ανταγωνιστική στο όλο και πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον
και για να επιδιωχθούν περαιτέρω οι περιβαλλοντικοί στόχοι µε τον περιορισµό του
αποτυπώµατος άνθρακα, η ΕΕ προωθεί την αλλαγή προς µία οικονοµία χαµηλών εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα και υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιανουάριο του 2008, πρότεινε ένα σύνολο µέτρων για όλη την
Κοινότητα µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: η 3η δέσµη για την ενεργειακή αγορά και η
δέσµη µέτρων για το κλίµα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας7, τα οποία επί του παρόντος
συζητούνται στο Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Η φιλοδοξία της είναι να επιτύχει
σηµαντική µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου της ΕΕ (ανάλογα µε τη διεθνή
κατάσταση, 20% ή 30% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990) και αύξηση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ σε 20% έως το 2020 χωρίς να
περιοριστεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
Η µετάβαση σε µία οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα αντιπροσωπεύει ένα πραγµατικό
δυναµικό όσον αφορά την αύξηση των αγορών για «φιλικά προς το περιβάλλον» προϊόντα.
∆ηµιουργεί επίσης ευκαιρίες για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου αυτού στις διεθνείς
αγορές. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία έχει ήδη επιτύχει σηµαντική πρόοδο στη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης των πόρων της και βρίσκεται στην ηγετική ακµή
των βασικών βιοµηχανιών8. Ωστόσο, φραγµοί εξακολουθούν να αναστέλλουν τη διείσδυση
στην αγορά αυτών των προϊόντων και τεχνολογιών. Ένας τέτοιος φραγµός προέρχεται από
τους καταναλωτές που συχνά δεν γνωρίζουν την ύπαρξη των προϊόντων αυτών ή
αποθαρρύνονται από τις υψηλότερες αρχικές τιµές τους παρά τη µακροπρόθεσµη επικείµενη
εξοικονόµηση.
Στοιχεία δείχνουν ότι η αυξηµένη διείσδυση στην αγορά προϊόντων και τεχνολογιών
αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και των πόρων συνεπάγεται πολύ σηµαντικά δυνητικά
οφέλη τόσο για την οικονοµία όσο και για το περιβάλλον. Η Επιτροπή, για να απελευθερώσει
το δυναµικό αυτό, ενέκρινε πρόσφατα ένα σχέδιο δράσης για την αειφόρο κατανάλωση και
παραγωγή και την αειφόρο βιοµηχανική πολιτική που καθορίζει ένα εναρµονισµένο,
ολοκληρωµένο και δυναµικό πλαίσιο το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής και
περιβαλλοντικής επίδοσης των προϊόντων9. Το προτεινόµενο πλαίσιο στοχεύει στη βελτίωση
των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων µέσω του κύκλου ζωής τους,
προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη ζήτηση για καλύτερα προϊόντα και τεχνολογίες και
βοηθώντας τους καταναλωτές να προβαίνουν σε καλύτερες επιλογές µέσω πιο συνεκτικής και
απλοποιηµένης επισήµανσης. Έτσι, αναµένεται να συµβάλουν στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.
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COM(2008)30 τελικό, COM(2008)13 τελικό, COM(2008)16 τελικό, COM(2008)17 τελικό,
COM(2008)18 τελικό και COM(2008)19 τελικό.
Αιολική ενέργεια, για την οποία οι εταιρείες της ΕΕ έχουν το 60% του µεριδίου της παγκόσµιας αγοράς
είναι µία σχετική περίπτωση. Η ηλιακή ενέργεια είναι ένα άλλο παράδειγµα.
COM(2008)397.
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4.2.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Όταν προέβη στην επανεκκίνηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, το 2005, η Επιτροπή
δήλωσε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)10 «µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
στην αειφόρο ανάπτυξη και παράλληλα να ενισχύσει το δυναµικό της Ευρώπης σε
καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα»11. Η σηµασία της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης δεν
µπορεί να υπερτιµηθεί, τουλάχιστον όχι καθώς ένα δίδαγµα από την τρέχουσα
χρηµατοπιστωτική κρίση είναι ότι κοινωνικά υπεύθυνοι επιχειρηµατίες και διευθύνοντες
σύµβουλοι έχουν την ύψιστη σηµασία για την ευηµερία των κοινωνιών µας.
Η ΕΚΕ έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών
Μια επισκόπηση των αποτελεσµάτων της ΕΚΕ σε έξι διαφορετικούς καθοριστικούς
παράγοντες της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο εταιρείας – δοµή κόστους – ανθρώπινο
δυναµικό, προοπτική πελατών, καινοτοµία, διαχείριση κινδύνου και φήµης και
χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις – δείχνει ότι µπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην
ανταγωνιστικότητα. Οι ισχυρότερες ενδείξεις του θετικού αντικτύπου της ΕΚΕ στην
ανταγωνιστικότητα φαίνεται να είναι στις περιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων, της
διαχείρισης κινδύνου και φήµης και της καινοτοµίας. Η φήµη µιας εταιρείας όσον αφορά την
ΕΚΕ καθίσταται όλο και πιο σηµαντική για τις ευκαιρίες να είναι επιτυχής κατά την
πρόσληψη προσωπικού σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές εργασίας.
Τα στοιχεία δείχνουν σηµαντική θετική σχέση µεταξύ της ΕΚΕ και της ανταγωνιστικότητας
µέσω της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού, παρόλο που ορισµένες εταιρείες το
πρόσθετο κόστος της ΕΚΕ ενδέχεται αρχικά να ξεπερνά τα οφέλη. Η ΕΚΕ είναι βασικό
συστατικό της διαχείρισης κινδύνου και φήµης για πολλές εταιρείες και καθίσταται όλο και
πιο σηµαντικό, καθώς οι επιχειρήσεις εκτίθενται σε µεγαλύτερο δηµόσιο έλεγχο. Η
ενασχόληση µε ζητήµατα ΕΚΕ, όπως η διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι
απαιτήσεις της αλυσίδας τροφοδοσίας από την προοπτική της διαχείρισης του κινδύνου
οδήγησαν ορισµένες εταιρείες να ανακαλύψουν πρόσθετο θετικό αντίκτυπο της ΕΚΕ.
Ορισµένες πτυχές της ΕΚΕ, όπως η δηµιουργία φιλικών προς το προσωπικό χώρων εργασίας,
µπορεί να ενισχύσει την ικανότητα µιας εταιρείας για καινοτοµία. Η θετική σχέση µεταξύ
ΕΚΕ και καινοτοµίας ενισχύεται από το γεγονός ότι η καινοτοµία είναι όλο και περισσότερο
µια συνεργατική ενέργεια και µε την τάση προς τη δηµιουργία νέας επιχειρηµατικής αξίας
από καινοτοµίες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα της κοινωνίας.
Η σχέση µεταξύ ΕΚΕ και ανταγωνιστικότητας φαίνεται να γίνεται ισχυρότερη
Πολλοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τα επιχειρήµατα υπέρ της ΕΚΕ είναι οι ίδιοι
δυναµικοί και µε ένταση, όπως οι προσδοκίες των απασχολουµένων, η ευαισθητοποίηση των
καταναλωτών, οι τάσεις των δηµόσιων και ιδιωτικών προµηθειών, η φύση των διαδικασιών
καινοτοµίας και η σηµασία που οι χρηµατοοικονοµικές αγορές αποδίδουν σε κοινωνικά και
περιβαλλοντικά θέµατα. Το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για την ΕΚΕ όλο και περισσότερο
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Η κοινωνική εταιρική ευθύνη είναι µια έννοια σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν, σε
εθελοντική βάση, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες
και στις επαφές τους µε τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.
Ανακοίνωση στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την
απασχόληση. Νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας», COM(2005)24.
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βασίζεται σε ευκαιρίες για δηµιουργία νέας αξίας και όχι µόνο στην προστασία της αξίας
µέσω διαχείρισης κινδύνου και φήµης.
Η ισχύς της επιχειρηµατολογίας υπέρ της ΕΚΕ σε κάθε δεδοµένη επιχείρηση εξακολουθεί να
εξαρτάται από την ανταγωνιστική της θέση. Για ορισµένες εταιρείες, η υπέρβαση κοινωνικών
και περιβαλλοντικών νοµικών απαιτήσεων ενδέχεται να δηµιουργήσει κόστος που
υπονοµεύει την ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, για όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε όλο
και περισσότερους βιοµηχανικούς κλάδους, η ΕΚΕ καθίσταται ανταγωνιστική αναγκαιότητα.
Επιπλέον, για να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, η ΕΚΕ πρέπει να εντάσσεται σε
µια θεµελιώδη επιχειρηµατική στρατηγική. Οι επιχειρήσεις στις οποίες η ΕΚΕ παραµένει
δευτερεύον µέληµα, περιοριζόµενη κυρίως σε λειτουργίες δηµόσιων σχέσεων, είναι πιθανόν
να χάσουν ευκαιρίες για κέρδη ανταγωνισµού.

5. Επιπτώσεις πολιτικής
Η εφετινή έκθεση για την ανταγωνιστικότητα έχει σηµαντικές επιπτώσεις πολιτικής: ορθά
µελετηµένες και εφαρµοσµένες πολιτικές σε ορισµένους συγκεκριµένους τοµείς, όπως π.χ. το
εµπόριο, η καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα ή η ενέργεια µπορούν να συµβάλλουν στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της ΕΕ.
Η ανάλυση της εφετινής έκθεσης έδειξε ότι οι προτεραιότητες και οι συστάσεις πολιτικής του
κύκλου 2008-2010 της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση
παραµένουν ιδιαίτερα σχετικές. Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την καινοτοµία, την
υιοθέτηση των ΤΠΕ και την ανταγωνιστικότητα στις αγορές λιανικής και προϊόντων. Ο νόµος
για τα µικρές επιχειρήσεις, εάν εφαρµοστεί σε όλα τα επίπεδα, θα βελτιώσει το
επιχειρηµατικό περιβάλλον και θα προωθήσει την επιχειρηµατικότητα. Ο νόµος αυτός θα
ενισχύσει επίσης τον επιχειρηµατικό πειραµατισµό και το γενικό επιχειρηµατικό κλίµα στην
ΕΕ.
Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση της ανταγωνιστικότητας, οι πολιτικές για το εµπόριο
πρέπει να στοχεύσουν στη µείωση του κόστους πίσω από τα σύνορα, δηλαδή στη διεθνή
κανονιστική συνεργασία και τις πολιτικές που στοχεύουν στη µείωση των µη δασµολογικών
φραγµών και τελωνειακών διαδικασιών. Αυτό µπορεί να συµβάλει σε σηµαντικά κέρδη
παραγωγικότητας για την οικονοµία της ΕΕ.
Η έγκαιρη δράση στον τοµέα της αειφόρου παραγωγής µπορεί να οδηγήσει στα
πλεονεκτήµατα της πρώτης κίνησης και µπορεί να επιφέρει πολύ σηµαντικά δυνητικά οφέλη
τόσο για την οικονοµία όσο και για τα περιβάλλον. Το πρόσφατα εγκριθέν σχέδιο δράσης για
την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή και την αειφόρο βιοµηχανική πολιτική αποτελεί ένα
σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της ανταγωνιστικής οικονοµίας χαµηλών εκποµπών
άνθρακα.
Τέλος, η εφετινή έκθεση για την ανταγωνιστικότητα τόνισε ένα θετικό σύνδεσµο µεταξύ της
ανταγωνιστικότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να
παρέχει πολιτική ώθηση και πρακτική υποστήριξη σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που
συµµετέχουν στην ΕΚΕ.
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Παράρτηµα: Ανάλυση της ανάπτυξης στην ΕΕ-15 έναντι των ΗΠΑ (1995-2006)

Πηγή: Mourre, G. (2008), “What Drives Income Differentials, Underutilisation of Labour and Economic Growth
in Europe? A Detailed GDP Accounting Exercise”, Χειρόγραφο, Ελεύθερο Πανεπιστήµιο Βρυξελλών.
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