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Siemens sprzeda
Osram na gie≥dzie
Siemens zamierza sprzedaÊ poprzez
gie≥dÍ co najmniej 50% udzia≥Ûw spÛ≥ki Osram. Zbycie akcji w ramach IPO
(pierwszej oferty publicznej) ma nastπpiÊ jesieniπ bieøπcego roku. Siemens
zapowiedzia≥ teø, øe zamierza pozostaÊ d≥ugoterminowym akcjonariuszem oúwietleniowej spÛ≥ki. Sprzedaø
Osram to czÍúÊ reorganizacji Siemensa. Koncern pracuje nad stworzeniem
nowej dywizji, ktÛra bÍdzie odpowiedzialna za miejskie energooszczÍdne
projekty infrastrukturalne. Nowa dywizja ÑInfrastruktura i Miastaî bÍdzie
obejmowa≥a takie biznesy jak dystrybucja energii, urzπdzenia transportowe, a takøe technologia budynku ñ automatykÍ budynku, oúwietlenie, bezpieczeÒstwo przeciwpoøarowe i urzπdzenia bezpieczeÒstwa.
PRZYCHODY SIEMENSA NA åWIECIE
(w mld euro)*

ABB dostarczy do Chin
transformatory UHVDC
ABB podpisa≥o kontrakt o wartoúci
165 mln USD z paÒstwowym operatorem sieci energetycznych w Chinach
(State Grid Corporation of China ñ
SGCC) na dostawÍ transformatorÛw
ultrawysokiego napiÍcia prπdu sta≥ego 800 kV UHVDC dla dwÛch stacji
konwertorowych nowego systemu
przesy≥owego Jinping-Sunan. Transformatory umoøliwiπ wydajny i niezawodny przesy≥ energii elektrycznej.
Za poúrednictwem nowego po≥πczenie energetycznego UHVDC bÍdzie
transportowana energia wyprodukowana w si≥owni wodnej na rzece
Yalong w prowincji Syczuan. Prπd dotrze do mocno zaludnionej prowincji
Jiangsu po≥oøonej na wschodnim wybrzeøu Chin. DziÍki zastosowaniu najwyøszych moøliwych poziomÛw napiÍcia prπdu sta≥ego, moøliwy bÍdzie
przesy≥ 7,2 tys. MW energii elektrycznej na odcinku ponad 2 tys. kilometrÛw. Uruchomienie po≥πczenia planowane jest przez firmÍ SGCC w 2013 r.
SGCC jest wiodπcym zak≥adem energetycznym w Chinach, odpowiedzialnym za budowÍ i zarzπdzanie ogromnπ sieciπ energetycznπ, obejmujπcπ
26 prowincji, autonomicznych regionÛw i gmin (88% powierzchni ca≥ego
kraju).
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Europa potrzebuje
silnego przemysłu
Janusz Nowastowski

Wzrost konkurencyjnoúci ca≥ego ≥aÒcucha dostaw, wsparcie dla sektora MåP, wdroøenie systemu patentu unijnego czy poprawa infrastruktury ñ to tylko niektÛre z niezbÍdnych do zrealizowania dzia≥aÒ w celu
wzmocnienia i dalszego rozwoju przemys≥u w Unii Europejskiej.

W

pe≥ny zakres konsultacji nowych uregulowaÒ prawnych dla
funkcjonowania przemys≥u w Europie w≥πczona jest Polska Izba
Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE), ktÛra uczestniczy w tym
procesie wraz z Krajowπ Izbπ
Gospodarczπ. PIGE naleøy do
europejskiej organizacji samorzπdu gospodarczego Orgalime
obejmujπcej ca≥y przemys≥ elektroniczny i elektromaszynowy.
Polski przemys≥ elektrotechniczny w swym potencjale wytwÛrczym jest w oko≥o 50% w≥asnoúciπ duøego kapita≥u zagranicznego i te przedsiÍbiorstwa sπ
silnie w≥πczone w realizacjÍ polityk europejskich. PIGE jako samorzπd gospodarczy zamierza
byÊ reprezentantem, ürÛd≥em
wiedzy i inspiratorem g≥Ûwnie
dla pozosta≥ej polskiej czÍúci
przemys≥u elektrotechnicznego.

Przemys≥ w Europie
W Europie funkcjonuje obecnie jednolity rynek z 500 mln
konsumentÛw, 220 mln pracownikÛw i 20 mln przedsiÍbiorcÛw. Jest to potencja≥ zdolny do sprostania oczekiwaniom
urzeczywistnienia konkurencyjnej Europy.
W UE 25% miejsc pracy
przypada nadal na przemys≥
wytwÛrczy, drugie tyle na us≥ugi, ktÛre sπ z nim zwiπzane jako dostawcy lub klienci. W zakresie badaÒ i rozwoju aø 80%
dzia≥aÒ jest podejmowanych
w przemyúle ñ jest on si≥π na-

pÍdowπ innowacji. SkutecznoúÊ europejskiego przemys≥u
w dziedzinie eksportu zaleøy
w duøej mierze od jego konkurencyjnoúci na arenie úwiatowej.

Przemys≥ a globalizacja
Po≥πczenie postÍpu technicznego, niøszych kosztÛw transportu oraz liberalizacji polityki
w UE i poza niπ doprowadzi≥o
do zwiÍkszenia wymiany handlowej oraz przep≥ywu inwestycji zagranicznych pomiÍdzy
krajami. Ma to duøe znaczenie
dla funkcjonowania gospodarki UE. ChoÊ globalizacja przynosi olbrzymie korzyúci i moøliwoúci, oznacza ona takøe, iø
Europa musi zmierzyÊ siÍ
z ostrπ konkurencjπ zarÛwno ze
strony gospodarek o niskich
kosztach (Chiny, Indie), jak i gospodarek opartych na innowacjach (USA). Rosnπca miÍdzynarodowa integracja gospodarcza, powszechnie okreúlana
mianem globalizacji, daje wiele
moøliwoúci. PrzedsiÍbiorstwa
z UE uzyska≥y ≥atwiejszy dostÍp
do nowych i rozwijajπcych siÍ
rynkÛw oraz ürÛde≥ finansowania i technologii. Konsumenci
z UE majπ wiÍkszy wybÛr towarÛw po niøszych cenach.
Otwiera to perspektywy potencjalnych znacznych korzyúci
dla Unii w postaci wyøszego
poziomu wydajnoúci i realnych
zarobkÛw. Komisja Europejska
szacuje, øe wzrost poziomu øycia w ciπgu ostatnich 50 lat
w oko≥o jednej piπtej moø-

na przypisaÊ globalizacji. Dlatego UE stanowczo opowiada
siÍ za wiÍkszπ otwartoúciπ gospodarczπ. Unijna polityka
handlowa sta≥a siÍ waønym instrumentem kierowania liberalizacjπ úwiatowego handlu.
Spo≥eczeÒstwo czÍsto jednak
kojarzy globalizacjÍ z utratπ
miejsc pracy, obniøeniem zarobkÛw i pogorszeniem warunkÛw pracy. Niepokoje te oparte sπ na obawach, øe zwiÍkszona konkurencja ze strony krajÛw o niskich kosztach pracy
nak≥ada zbyt duøπ presjÍ na lokalnych producentÛw i pracownikÛw i moøe doprowadziÊ
do ca≥kowitego lub czÍúciowego zamkniÍcia zak≥adÛw produkcyjnych w kraju i przeniesienia ich za granicÍ.

Wzrost gospodarki UE
Wed≥ug unijnego komisarza
ds. przedsiÍbiorczoúci i przemys≥u, Antonio Tajaniego obawy
te sπ nieuzasadnione, a skuteczna polityka przemys≥owa UE
pozwoli na dalszy wzrost gospodarki europejskiej. Potrzebna jest jednak w tym celu spÛjna i konsekwentna strategia.
ñ Polityka przemys≥owa jest
jednπ z inicjatyw przewodnich
strategii Europa 2020 na rzecz
inteligentnego i trwa≥ego wzrostu gospodarczego sprzyjajπcego w≥πczeniu spo≥ecznemu.
Skuteczna polityka prze≥oøy siÍ
bezpoúrednio na wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy.
Umoøliwi ona rÛwnieø zwiÍkmaj 2011
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szenie wydajnoúci europejskiej
gospodarki, gwarantujπc jednoczeúnie, øe nie pociπgnie ono
za sobπ wiÍkszego zuøycia zasobÛw i energii oraz zwiÍkszenia emisji gazÛw cieplarnianych. Waøne sπ wszystkie sektory i wszystkie miejsca pracy.
Nie ma zatem powodu, by niektÛre sektory lub branøe mia≥y
byÊ traktowane inaczej niø inne. Oddzielne, krajowe ≥aÒcuchy wartoúci nie sπ rozwiπzaniem zgodnym z zasadami
zrÛwnowaøonego wzrostu. Kryzys, jaki w 2009 r. dotknπ≥ przemys≥ motoryzacyjny, wyraünie
pokaza≥, jak duøe wspÛ≥zaleønoúci wystÍpujπ miÍdzy poszczegÛlnymi sektorami gospodarki w rÛønych krajach ñ wyjaúnia unijny komisarz.
Zdaniem Antonio Tajaniego,
nie wystarczy podnieúÊ konkurencyjnoúci tylko jednego elementu (B&R, produkcja itp.)
≥aÒcucha wartoúci. Naleøy zastosowaÊ podejúcie ca≥oúciowe,
obejmujπce np. konkurencyjnoúÊ infrastruktury lub przepisy
finansowe wp≥ywajπce na dostÍp do kredytÛw. Realizacja nowej, ambitnej polityki przemys≥owej bÍdzie wymagaÊ lepszego zarzπdzania i skoordynowanego dzia≥ania na szczeblu UE.
Te zadania komisarz stawia sobie za cel.
ñ Sukces europejskiego przemys≥u i mniejszych przedsiÍbiorstw jest niezwykle istotny
dla dobrobytu gospodarczego
i spo≥ecznego obywateli Europy. Jako komisarz ds. przedsiÍbiorstw i przemys≥u do≥oøÍ
wszelkich staraÒ, aby wszystkie unijne sektory dzia≥alnoúci
wysz≥y z obecnego kryzysu gospodarczego jeszcze silniejsze
i bardziej konkurencyjne oraz
aby by≥y w stanie wspieraÊ
zrÛwnowaøony rozwÛj w ramach silnej spo≥ecznej gospodarki rynkowej. Modernizacja
i wzmocnienie unijnego potencja≥u przemys≥owego odegrajπ
kluczowπ rolÍ w sukcesie
strategii ÑUE 2020î. Dlatego
teø pragnÍ spojrzeÊ úwieøym

l

u

d

z

i

e

,

okiem na naszπ obecnπ politykÍ przemys≥owπ z zamierzeniem wzmocnienia konkurencyjnoúci tego sektora w skali
globalnej. ChcÍ wdroøyÊ ramy
pobudzajπce wszystkie sektory
gospodarki, zarÛwno te ma≥e,
jak i duøe, w kwestiach dynamicznego, zrÛwnowaøonego
rozwoju i innowacyjnoúci
w odpowiedzi na potrzeby gospodarcze i úrodowiskowe
XXI wieku. Oznacza to umieszczenie Ñzielonej gospodarkiî
w centrum kaødej nowej polityki przemys≥owej, aby Europa
mog≥a objπÊ pozycjÍ úwiatowego lidera w dziedzinach
ekoefektywnoúci, ekoprojektowania i ekotechnologii ñ dodaje Tajani.

Wsparcie dla ma≥ych
i úrednich firm
Komisarz zwraca takøe
uwagÍ na sektor MåP, ktÛry
odgrywa istotnπ rolÍ w ramach
kapita≥u przemys≥owego, i potrzebÍ rozwoju tego sektora,
szczegÛlnie w zakresie eksportu. CzÍúciowo rozwÛj ten
ma polegaÊ na poprawie dostÍpnoúci MåP do finansowania, czÍúciowo na wspieraniu
codziennego funkcjonowania
poprzez skuteczne wdraøanie
Karty Ma≥ych PrzedsiÍbiorstw
oraz konsolidacjÍ rynku wewnÍtrznego.
ñ PragnÍ rÛwnieø rozwinπÊ nowπ kulturÍ przedsiÍbiorczoúci
i innowacji w Europie, aby stworzyÊ úrodowisko, w ktÛrym obywatele nie bojπ siÍ nowych
przedsiÍwziÍÊ biznesowych(..).
Osobiúcie jestem przekonany, øe
nasze spo≥eczeÒstwa mogπ zaspokoiÊ obecne potrzeby biznesu
jedynie poprzez podejmowanie
dzia≥aÒ na poziomie europejskim
i globalnym. Z niecierpliwoúciπ
czekam na moøliwoúci wspÛ≥pracy ñ z przemys≥em, obywatelami,
organizacjami pozarzπdowymi
i aktorami politycznymi ñ otwartej na poszukiwania pozytywnych rozwiπzaÒ przysz≥ych wyzwaÒ ñ dodaje komisarz.
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Inøynieria
elektryczna w UE
Obecnie zosta≥y zdefiniowane nastÍpujπce sektory przemys≥owe, dla ktÛrych jest tworzona sektorowa polityka gospodarcza: biotechnologia, chemikalia, drzewnictwo, papiernictwo, poligrafia, gÛrnictwo,
metale i minera≥y, inøynieria
elektryczna, konstrukcja-budownictwo, meble, metrologia
prawna i towary paczkowane,
obuwie, pojazdy, przemys≥
lotniczy i kosmonautyczny,
przemys≥ morski, obronny,
skÛrzany, spoøywczy, radiowe
i telekomunikacyjne urzπdzenia
koÒcowe, sektor ochrony zdrowia (leki), technologie informacyjne i komunikacyjne, tekstylia i odzieø, turystyka, urzπdzenia ciúnieniowe i gazowe, urzπdzenia mechaniczne, zabawki.
Inøynieria elektryczna reprezentuje 3% produkcji, wartoúci dodanej i zatrudnienia
w 27 krajach Unii. 9,6 tys.
przedsiÍbiorstw, zatrudniajπcych 20 lub wiÍcej pracownikÛw produkuje urzπdzenia
i sprzÍt elektryczny warte
192 mld euro, zatrudniajπc
bezpoúrednio 1,24 mln osÛb.
Inøynieria elektryczna, bÍdπc
g≥Ûwnym dostawcπ innych
sektorÛw, jest bardzo wraøliwa na cykle koniunkturalne.
Unijny rynek inøynierii elektrycznej jest najwiÍkszy na
úwiecie (181 mld euro), za nim
plasuje siÍ rynek USA i Japonii (odpowiednio 96 mld euro
i 84 mld euro).

Dyrektywy unijne
dla branøy
elektrotechnicznej
Istniejπ dwie g≥Ûwne dyrektywy europejskie, ktÛre majπ zastosowanie do sprzÍtu elektrycznego i elektronicznego,
a odnoszπ siÍ do zdrowia, bezpieczeÒstwa i wydajnoúci: dyrektywa niskonapiÍciowa 2006
/95/WE oraz dyrektywa o kom-

JA Solar inwestuje
2 mld USD w zak≥ad ogniw PV
Firma JA Solar i miasto Hefei (prowincja Anhui w Chinach) podpisa≥y
umowÍ na budowÍ nowoczesnego
zak≥adu produkujπcego ogniwa s≥oneczne i inne komponenty dla energetyki s≥onecznej. Wznoszenie
obiektu potrwa cztery lata, a koszt
inwestycji wyniesie 2 mld USD. Gdy
fabryka osiπgnie pe≥ne zdolnoúci
wytwÛrcze, rocznie bÍdzie w stanie
wyprodukowaÊ ogniwa fotowoltaiczne o ≥πcznej mocy 3 GW. JA Solar
zdecydowa≥ siÍ na usytuowanie zak≥adu w Hefei m.in. ze wzglÍdu
na ≥atwy dostÍp do wysoko wykwalifikowanej kadry, niskie koszty pracy i centralne po≥oøenie miasta, co
u≥atwi procesy logistyczne. Zak≥ad
produkujπcy nowoczesne rozwiπzania w po≥πczeniu z niskimi kosztami
pracy pozwoli spÛ≥ce JA Solar obniøyÊ koszty operacyjne, co przyczyni
siÍ do wzrostu zyskÛw spÛ≥ki i jej
udzia≥Ûw w rynku.
Kuba zbuduje elektrowniÍ
na biomasÍ o mocy 30 MW
Firmy Havana Energy z Wielkiej
Brytanii i Zerus z Kuby podpisa≥y porozumienie o powo≥aniu spÛ≥ki joint-venture, ktÛra zbuduje na Kubie pilotaøowπ elektrowniÍ na biomasÍ
o mocy 30 MW. Instalacja powstanie w sπsiedztwie cukrowni Ciro Redondo w centralnej prowincji Ciego
de ¡vila zlokalizowanej 400 kilometrÛw od stolicy kraju, Hawany. Jako
biomasa bÍdπ wykorzystywane pozosta≥oúci z trzciny cukrowej, a jako
dodatkowy surowiec na biomasÍ
rozwaøany jest krzew malabu ñ roúlina porastajπca wyspÍ na obszarze ponad 1 mln hektarÛw. Obecnie
malabu jako biomasa testowana jest
w laboratoriach w Wielkiej Brytanii.
Kuba z odnawialnych ürÛde≥ produkuje oko≥o 7% energii. KubaÒski
rzπd stara siÍ rozwijaÊ produkcjÍ
energii z OZE w celu dalszej decentralizacji krajowego systemu elektroenergetycznego, a takøe uniezaleønienia siÍ od importu ropy naftowej.
Wed≥ug szacunkÛw ministerstwa cukru, Kuba wytwarza takie iloúci wyt≥okÛw z trzciny cukrowej, øe mogπ
one pokryÊ 40% krajowego zapotrzebowania na energiÍ elektrycznπ
wyspy. OprÛcz powstania pilotaøowej elektrowni podpisane porozumienie zak≥ada takøe moøliwoúÊ budowy w przysz≥oúci czterech podobnych instalacji.
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Daimler i Bosch bÍdπ
produkowaÊ silniki elektryczne
SpÛ≥ki Daimler oraz Robert Bosch
zamierzajπ rozszerzyÊ dotychczasowe partnerstwo i wspÛ≥pracowaÊ
w przysz≥oúci nad rozwojem i produkcjπ silnikÛw elektrycznych do pojazdÛw przeznaczonych na rynek
europejski. PrzedsiÍbiorstwa podpisa≥y w tej sprawie list intencyjny
i podjÍ≥y negocjacje dotyczπce utworzenia parytetowej (50:50) spÛ≥ki joint venture. Rozmowy majπ siÍ zakoÒczyÊ jeszcze w pierwszej po≥owie tego roku.
Poprzez konsolidacjÍ kompetencji
obydwa przedsiÍbiorstwa chcπ przyspieszyÊ postÍp prac rozwojowych
nad elektrycznymi silnikami trakcyjnymi i wykorzystaÊ efekt synergii.
Zgodnie z treúciπ listu intencyjnego
rozpoczÍcie produkcji jest planowane juø w roku 2012, a produkowane
silniki majπ byÊ stosowane w samochodach elektrycznych marek Mercedes-Benz i Smart od 2012 r. Dystrybucjπ produktÛw dla pozosta≥ych
producentÛw pojazdÛw zajmie siÍ
firma Bosch. Siedziba i fabryka nowo utworzonej spÛ≥ki zostanπ zlokalizowana w Stuttgarcie oraz w Hildesheim.
OBROTY GRUPY BOSCH
(w mld euro)

Vestas dostarczy
do Brazylii 75 wiatrakÛw
Vestas dostarczy do Brazylii turbiny
wiatrowe o ≥πcznej mocy 150 MW.
ZamÛwienie dotyczy 75 urzπdzeÒ
o mocy 2 MW kaøde, ktÛre zostanπ
zainstalowane w ramach projektÛw
wiatrowych: Ventos de Sao Miguelm, RenascenÁa I, RenascenÁa II,
RenascenÁa III oraz RenascenÁa IV
zlokalizowanych w Rio Grande do
Norte. RozpoczÍcie dostaw planowane jest na pierwszy kwarta≥
2012 r. a ich zakoÒczenie pod koniec 2012 r.
To juø kolejny kontrakt Vestas na
dostawy turbin do Brazylii. W sumie do tej pory spÛ≥ka dostarczy≥a
do tego kraju urzπdzenia o ≥πcznej
mocy 200 MW.
Dzia≥ ÑAktualnoúciî
opracowa≥ Tomasz Krzeúniak
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patybilnoúci elektromagnetycznej 2004/108/WE. Opierajπ siÍ
one na zasadzie tzw. Ñnowego
podejúciaî, zapewniajπcej wysoki poziom ochrony. Okreúlajπ niezbÍdne wymogi, dobrowolne stosowanie norm i obowiπzujπce procedury oceny
zgodnoúci. Niemal ca≥kowity
brak interwencji ze strony osÛb
trzecich znacznie obniøa ciÍøar
spoczywajπcy na producencie.
Zasada ta jest uwaøana za modelowπ dla innych blokÛw handlowych. Za pomocπ powyøszych úrodkÛw oraz poprzez
wprowadzenie oznaczenia CE
dyrektywy te bezpoúrednio
i znacznie przyczyni≥y siÍ do
funkcjonowania jednolitego
rynku produktÛw elektrycznych i elektronicznych. W produkcji elektrotechnicznej i elektronicznej kluczowπ rolÍ odgrywa umocnienie jednolitego
rynku. Wyroby tego typu nie
znoszπ regionalizmÛw i muszπ
byÊ poddane unifikacji. Nadal
jednak istniejπ bariery zak≥Ûcajπce jednolity rynek bÍdπcy si≥π napÍdowπ wzrostu gospodarczego Unii. Obejmujπ one
rozbieøne przepisy krajowe,
powielanie procedur i trudnoúci w dostÍpie do niektÛrych
sektorÛw. Przyk≥adem tego moøe byÊ øπdanie badaÒ na znak
VDE przy dostÍpie na rynek
niemiecki.

W≥asnoúÊ
intelektualna
W europejskim systemie konieczne jest takøe ulepszenie
praw w≥asnoúci intelektualnej,
a zw≥aszcza wdroøenie systemu patentu unijnego. Uproszczone przenoszenie i korzystanie z praw w≥asnoúci intelektualnej jest kluczem do uruchomienia dzia≥aÒ w zakresie badaÒ i rozwoju oraz innowacji,
ktÛre sπ strategiczne dla konkurencyjnoúci. Istniejπcπ bolπczkπ jest teø podrabianie towarÛw
na naszym rynku i za granicπ,
i dotyka to wiele pojedynczych
przedsiÍbiorstw.
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RÛwnie waøne jest utrzymanie polityki konkurencji. Funkcjonowanie konkurencyjnych
rynkÛw przyczynia siÍ do
wzrostu konkurencyjnoúci europejskiego przemys≥u na wiele sposobÛw. Rywalizacja pobudza do wprowadzania innowacji i zwiÍkszania wydajnoúci
i stwarza bodüce dla firm do
podnoszenia produktywnoúci.
Zapewniajπc rÛwne regu≥y gry,
polityka konkurencji umoøliwia dostÍp do duøego i z≥oøonego rynku wewnÍtrznego
UE. Wzajemnie otwarte rynki
zwiÍkszajπ takøe presjÍ na
podwyøszenie wydajnoúci, aby
staÊ siÍ i pozostaÊ bardziej
konkurencyjnymi.
Poprawa infrastruktury energetycznej, transportowej i komunikacyjnej ma rÛwnieø duøy wp≥yw na moøliwoúci rozwojowe przemys≥u. Z tym zagadnieniem ≥πczy siÍ bezpoúrednio cena noúnikÛw energii
dla przemys≥u. årednie ceny
energii elektrycznej sπ w Europie na wysokim poziomie
w porÛwnaniu z miÍdzynarodowymi standardami. W egzekwowaniu konkurencji na tym
rynku naleøy upatrywaÊ moøliwoúci poprawy.
Jednπ z kluczowych polityk
majπcych na celu uzyskanie korzyúci ekonomicznych z harmonizacji i ekonomii skali jest normalizacja, czy to na poziomie
europejskim, czy miÍdzynarodowym lub krajowym. Takøe
same rynki czÍsto generujπ faktyczne normy dziÍki uzyskaniu
pozycji lidera w dziedzinie technologii, przez porozumienia rynkowe lub dominacjÍ rynkowπ.
Normy europejskie juø odgrywajπ waønπ rolÍ w u≥atwianiu penetracji rynku innowacyjnych towarÛw i zmniejszaniu kosztÛw produkcji. Dla
przemys≥u wytwÛrczego nadrzÍdnym celem w nadchodzπcym dziesiÍcioleciu jest opracowanie systemu norm dla Europy, ktÛry spe≥ni oczekiwania
zarÛwno podmiotÛw rynkowych, jak i europejskich orga-
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nÛw publicznych. Musi to byÊ
osiπgniÍte w szybko zmieniajπcym siÍ úwiecie i spo≥eczeÒstwie i powinno takøe wspieraÊ
wp≥ywy europejskie poza jednolitym rynkiem w zglobalizowanej gospodarce. Europa musi takøe podjπÊ dodatkowe kroki, aby utrzymaÊ strategicznπ
pozycjÍ w miÍdzynarodowej
normalizacji.

Dzia≥ania na rzecz
innowacyjnoúci
Aby nie zostaÊ kontynentem
zepchniÍtym do defensywy, kluczowπ rolÍ w przemyúle bÍdzie
odgrywaÊ jego innowacyjnoúÊ.
Sprostanie wyzwaniom úwiatowej konkurencji i przyspieszonego zrÛwnowaøonego rozwoju
wymaga osiπgniÍcia doskona≥oúci w zakresie innowacji. Innowacje sπ bowiem g≥Ûwnπ si≥π napÍdowπ produktywnoúci, zwiÍkszonej efektywnoúci energetycznej i materia≥owej, lepszej jakoúci towarÛw i us≥ug oraz tworzenia nowych rynkÛw. Jednak
w chwili obecnej Europa nie potrafi jeszcze przekszta≥ciÊ doskona≥oúci w zakresie idei w zbywalne towary i us≥ugi. Potrzebna jest wiÍc nowa polityka przemys≥owa w zakresie innowacji,
w celu zachÍcenia do znacznie
szybszego rozwoju i wprowadzania towarÛw i us≥ug, aby
sprawiÊ, øe firmy unijne pierwsze wejdπ na rynek. Bez takich
dzia≥aÒ przemys≥ europejski nie
bÍdzie w stanie z powodzeniem
konkurowaÊ na úwiecie, zarÛwno w sektorze opartym na nowych technologiach, jak i w sektorach tradycyjnych.
Przemys≥ europejski musi
takøe umocniÊ swojπ bazÍ wiedzy, aby pozostaÊ konkurencyjnym, inwestujπc w badania
i innowacje w celu osiπgniÍcia
inteligentnej, zrÛwnowaøonej
i sprzyjajπcej w≥πczeniu spo≥ecznemu gospodarki.
Janusz Nowastowski
Polska Izba Gospodarcza
Elektrotechniki

maj 2011

