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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Механізми проведення промислової політики в Європі

завжди обговорювались та були причиною ряду конфліктів.
Конвергенція промислових політик країн)членів Європейсь)
кого Союзу завжди змушувала країни відмовлятись від пев)
них національних інтересів, керуючись утвердженням за)
гальноєвропейської конкурентоспроможності. Протягом
конвергенції промислових політик країн)членів Європейсь)
кого Союзу ринок постійно трансформується, дедалі склад)
нішим стає доступ до капіталоємких та інноваційно)актив)
них ринків, постійне наростання заходів щодо захисту на)
вколишнього середовища суттєво гальмують промисловий
прогрес, високі соціальні витрати, динамізація технологіч)
ного розвитку конкурентів. Така трансформація зумовлює
постійне оновлення ролі різних факторів у конкурентосп)
роможності промислової моделі Європейського Союзу. Це
сприяє постійній зміні політичних підходів та оновленню
механізму формування ефективної промислової політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Особливо детально досліджують специфіку проведен)

ня промислових політик ЄС наступні вітчизняні та зарубіжні
науковці: Л.Антонюк, М. Белофф, М. Вожняк, Д. Ільниць)
кий, Д. Лук'яненко, Д. Мітрені, Н. Мусіс, В. Новицький,
Т. Пахомова, А. Поручник, В. Рокоча, О. Федірко, А. Філіпен)
ко, Є. Хомайко, О.Швиданенко та інші. Питання формуван)
ня механізму конвергенції промислових політик не розкри)
то у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі.

МЕТА РОБОТИ
Дослідження процесу формування ефективного меха)

нізму конвергенції промислових політик Євросоюзу є ос)
новною метою даної статті. В контексті цієї мети поставле)
не завдання проаналізувати основні етапи формування ме)
ханізму конвергеції промислових політик ЄС, вивчити
трансформацію рамкових програм з питань конкурентосп)
роможності та інноваційного розвитку.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
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16 листопада 1990р. ЄК опублікувала документ "Про)
мислова політика у відкритому та орієнтованому на конку)

УДК 339.923.061.1ЄС

Є. В. Мачок,
асистент кафедри міжнародної економіки,
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ

КОНВЕРГЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПОЛІТИК

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті досліджуються основні принципи формування і функціонування механізму конвергенції про7

мислових політик Євросоюзу. Одержані результати можуть бути використані для подальшого дослі7

дження даної теми.

The paper examines the main principles of forming and functioning of mechanism for convergence of industrial

policies of European Union. The obtained results may be used for the next study of this topic.

Ключові слова: промислова політика, конвергенція, конкурентоспроможність, євроінтеграція, європейські
інституції.

Key word: industrial policy, convergence, competitiveness, European integration, European institutions.

рентоспроможність середовищі" [4, c.3]. Ця концепція пред)
ставила базис спільної промислової політики ЄС та ввійшла
в Маастрихський договір заснування Європейського Союзу
окремим розділом.

Цей новий підхід пропонував повністю відмовитись від
секторального регулювання, оскільки промислова політи)
ка в конкретних галузях була націлена на короткострокові
інтереси, а не на довгострокову перспективу та трансфор)
мацію європейської моделі поділу праці. Секторальні ініціа)
тиви часто призводили до збільшення використання ре)
сурсів та у довгостроковій перспективі руйнували робочі
місця.

Формування механізму конвергенції промислових пол)
ітик Європейського Союзу відбувається для створення єди)
них рамкових умов формування конкурентоспроможності
європейської індустрії, відкривати нові ринки та формува)
ти відповідну промислову інфраструктуру. Важливим ката)
лізатором конвергенції промислових політик Євросоюзу є
спільна технологічна політика, оскільки промислові політи)
ки кожної країни дедалі більше стають направлені на інно)
ваційну компоненту. Важливим новим компонентом про)
мислової політики стає розподіл компетенцій. Головна
відповідальність за структурну трансформацію поки зали)
шається за підприємствами, що відповідає парадигмам рин)
кової економічної системи. Роль європейських наднаціо)
нальних інституцій обмежена на рівні каталізатора секто)
рального розвитку, а також ЄК вказує основні магістральні
напрями промислового розвитку та створює рамкові умови
розвитку промисловості. Європейські органи влади здійсню)
ють ці функції згідно принципів компліментарності, субси)
діарності та відкритості з метою збалансувати три наступні
напрями:

— довгострокові рамкові умови для функціонування
ринковоекономічних принципів (розвиток конкурентного
середовища, підвищення стандартів освіти, високий рівень
охорони навколишнього середовища);

— розвиток каталізаторів адаптації промислової струк)
тури до вимог внутрішнього ринку;

— інструменти прискорення структурних адаптацій (по)
силення технологічнго базису, зміцнення конкурентоспро)
можності, формування малого та середнього підприємниц)
тва, отримання вигоди від регіональної різноманітності).
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Особливї актуальності в процесі формування ефектив)
ного механізму конвергенції промислових політик набува)
ють структурні адаптації, які включають наступні компо)
ненти:

1. Передумови:
— конкуренція;
— економічне середовище;
— рівень освіти;
— економічна та соціальна включення;
— навколишнє середовище.
2. Каталізатори:
— внутрішній ринок:
а) стандартизація;
б) прозорі держзакупівлі;
в) відміна національних квот;
г) когерентна законодовча системя для економічної

діяльності;
д) спільноєвропейська мережа;
— торговельна політика;
— строга відповідність регулювання міжнародним нор)

мам;
— прозора й жорстка антидемпінгова політика.
3. Акcелератори:
— дослідження, розвиток, технології, інновації;
— освіта;
— розвиток МСБ;
— бізнес)послуги.
Згідно сучасної концепції структурні трансформації у

напрямі адаптації прямо пов'язані з конкурентоспроможн)
істю. Їх слід розглядати як засіб посилення міжнародної
конкурентоспроможності промислового комплексу ЄС.

Використання такого механізму дозволяє отримати
максимальну вигоду від спеціалізації. Наслідком повинно
стати становлення одинакових правил на відкритому рин)
ку. Залишається можливим здійснювати прямі інвестиції з
третіх країн у вигляді трансферу технологій. Одним з найк)
ритичніших інструментів є економічне та соціальне вклю)
чення через розмір та різнотипність регіонів ЄС, а також
через розширення, особливо на Схід та Південь.

У таких умовах надзвичайно важливо вправно викори)
стовавути основні механізми та інструменти конвергенції
промислових політик Європейського Союзу.

У 1984 р. ЄС вирішив координувати розвиток промис)
ловості у сфері наукових досліджень та інновацій шляхом
запровадження першої рамкової програми 1984—1987 рр.
Такі програми стали постійним інструментом конвергенції
промислових політик Євросоюзу. Всі дії ЄС щодо регулю)
вання досліджень та інновацій не призводили до потрібно)
го результату до запровадження рамкових програм. У пер)
шу чергу, в рамках таких програм проводились проекти у
сфері енергетики (50%) та промислової конкурентоспро)
можності, а на дослідження у сфері захисту довколишньо)
го середовища відводилось лише 5% бюджету [1]. З прий)
няттям Єдиного Європейського Акта механізм конвергенції
промислових політик частково змінився, тому друга рам)
кова програма мала винятково об'єднувальний характер.
Відбувалась конвергенція за секторальними напрямами, а
саме — спільні технології у коммунікативній та інфор)
маційній сфері (42%), у енергетичному секторі (22%) та ін.
Загалом проводилось 32 специфічні програми з бюджетом
5,4 млрд екю [5]. Третя рамкова програма 1990—1994рр. з
бюджетом 5,7 млрд екю концентрувалась на 15 проектах,
оскільки масштабність попередньої програми не виправда)
ла себе та не сприяла глибокій конвергенції промислових
політик. Спільні дослідження у захисті навколишнього се)
редовища, біотехнологіях, дослідницька мобільність, кон)
курентоспроможність та енергетика. Четверта рамкова про)
грама повинна була більш активно реагувати на зміну вик)
ликів глобалізації. Основним пунктом програми було поси)
лення міжнародної конкурентоспроможності європейської
промисловості та покращення якості життя населення. Бюд)
жет складав 12,3 млрд екю.

П'ята рамкова програма мала цілі: підняти рівень жит)
тя, доступність інформаційного суспільства, конкурентне та
стабільне зростання, енергетика, навколишнє середовище
та сталий розвиток. Шоста програма мала на меті наступне:
концентрація на основних пріоритетах, кооперація на всіх
рівнях, сприяти дослідницькій роботі, яка матиме довгост)
роковий пріорітет, зміцнення європейського наукового ба)
зису, використовувати науковий потенціал країн)кандидатів

для підготовки та допомоги їм у вступі до ЄС. Основним
інструментарієм були інтегровані проекти (ІР), мережі з
обміну та розповсюдження передового досвіду (NoE), стат)
тя 169 (для спільної реалізації національних програм), спец)
іальні цільові дослідницькі проекти (STREP), координуючі
дії (СА), спеціальні заходи цільової підтримки (SSA), цільові
проекти для SME, спеціальні заходи щодо розвитку дослід)
ницької інфраструктури (I3), дії в рамках програми ім. Марі
Кюрі з мобільності, навчання та визнання майстерності. В
рамках сьомої рамкової програми, яка діє з 2007 по 2013рр.
з бюджетом 50,5 млрд євро [6], використовуються наступні
інструменти: проекти зі співробітництва, мережі з обміну
передовим доствідом NoE, стаття 169 (для спільної реалі)
зації національних програм), дії з координації та підтрим)
ки, спеціальні технологічні ініціативи (JTI).

Формування ефективного механізму конвергенції про)
мислових політик відбувається шляхом покращення регу)
лювання промислового розвитку на загальноєвропейсько)
му рівні, створення середовища, у якому регулювання про)
мислового зростання впливає на конкурентоспроможність,
зростання та створення робочих місць. Європейська Комі)
сія активно сприяє створенню середовища кращого регулю)
вання бізнесу з розумінням, ефективністю та не з позиції
сили.

На сучасному етапі конвергенції промислових політик
Європейського Союзу дії ЄК направлені на наступні напря)
ми:

— реалізація стратегії спрощення існуючого законодав)
ства шляхом спрощення 185 ініціатив в усіх сферах промис)
лової політики;

— зниження адміністративного тягаря на 25% до
2012 р.

— більший акцент на використання оцінок впливу і кон)
сультацій з суспільством в процесі розробки нових правил і
положень;

— моніторинг імплементації європейського законодав)
ства на національному рівні.

Сучасний механізм конвергенції промислових політик
в основному сформований Лісабонською стратегією зрос)
тання та зайнятості, а також комунікацією Єврокомісії "Ро)
зумне регулювання в Європейському Союзі".

У посланні ЄК до ЄП, ЄР, ЄЕСК та ЄКР "Розумне регу)
лювання в Європейському Союзі" у жовтні 2010р. були
сформовані принципи формування ефективного механізму
конвергенції промислових політик для досягнення цілей
стратегії "Європа 2020". Цей офіційний документ увібрав
основні висновки з таких актів: резолюція ЄП про Краще
законотворення з публічними консультаціями, Звіт Євро)
пейського Суду Аудиторів щодо оцінки ролі Європейських
інституцій, а також звіти по оцінці впливу (IAB) [3, c.4]. Мета
сучасного механізму полягає в розробці та формуванні за)
гального регулювання промислового розвитку, яке базуєть)
ся на принципах субсидіарності та пропорційності. Наба)
гато більше уваги тепер приділятиметься існуючому зако)
нодавству та його вдосконаленню, ніж раніше. Першими
напрямами формування нового механізму конвергенції про)
мислових політик виділяється спрощення законодавства ЄС
та зниження адміністративного тягара, які включають на)
ступні конкретні дії: 46 нових ініціатив (замість 155), змен)
шення на 25% адміністративне навантаження до 2012р.,
Європарламент та Європейська Рада прийняли закон щодо
зниження податку на додану вартість, а також сьогодні об)
говорюється пропозиція щодо винятку 5 мільйонів мікро)
підприємств з європейських правил обліку. Прийняття цих
конкретних пропозицій дозволить суттєво зменшити адмі)
ністративне навантаження, а лібералізація євопейської ре)
гулятивної системи сприятиме динамізації конвергенції
промислових політик. Щоправда сильним каталізатором
конвергентних процесів може стати зниження адміністра)
тивних витрат. Часто адміністративні платежі для МСБ не
становлять вагомого фінансового навантаження, але мають
заплутаню бюрократичну процедуру. Тому пропонується
знизити бюрократичний тиск на МСБ. Оскільки політичні
цілі мають першочергове значення, на ЄК покладені функції
контролю, щоб зменшення адміністративного навантажен)
ня не стало перепоною конвергенції промислових політик
Євросоюзу.

Особливу цінність має модифікація законодовства з
метою його модернізації. Недосконале європейське право,
особливо у промисловій сфері, створює ряд перепон кон)
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вергенції промислових політик. Так, до 2012р. Необхідно
перевіряти кожну законодавчу ініціативу на відповідність
прийнятим нормам та цілям, створювати прозору систему
публічного обговорення всіх проектів європейського пра)
ва, імплементація європейського законодавства у найменш
обтяжливих формах, зменшення адміністративних бар'єрів
для МСП.

Оскільки промислова політика країн)членів Євросою)
зу проводиться під тиском різних інтересів, ЄК ввела в дію
систему оцінки доказів щодо будь)яких ініціатив у індустр)
іальному регулюванні. Необхідність мотивувати кожну за)
конодавчу ініціативу та доводити, що вона є найкращою з
можливих, повинно створити найсприятливіші законодавчі
умов конвергенції промислових політик. Всі висновки Ради
доступні громадськості та підлягають обговоренню. Євро)
пейський суд визнав цю систему найефективнішою в Європі
і вона може вважатись незалежною оцінкою. Ці висновки
суттєво допомагають Європарламенту та Європейській Раді
розглядати ініціативи ЄК. Цей механізм особливо важливий
через наявність комплексного аналізу вигод і витрат, а та)
кож всіх економічних, соціальних та екологічних наслідків
від можливого прийняття кожної ініціативи чи програми.
Позитивне рішення потрібне ще до оголошення рішення
Комісії, планування роботи ЄК настільки прозоре, шо мож)
на приступати до аналітики можливих проектів ще до по)
чатку їх обговорення, розроблена комплексна оцінка соц)
іальних наслідків та адміністративного тягаря, розробляєть)
ся методологія оцінки впливу на фундаментальні права ЄС
та оцінки наслідків, а також деякі інші заходи втілюються
ЄК для формування ефективного механізму конвергенції
промислових політик Євросоюзу.

Особливу актуальність має ініціатива створення прозо)
рого та доступного всім законодавства. Чіткість у спільних
нормативних актах має важливість для коректної їх імпле)
ментації на рівні країн)членів Європейського Союзу. Особ)
ливою проблемою конвергенції промислових політик ЄС є
невірне тлумачення, або недоступність загальноєвропейсь)
кого законодавства. Особливо гостро це питання постало в
процесі підписання Лісабонського Договору, коли найбіль)
шу дискусійність становили ті пункти договору, які були зак)
ріплені ще у договорі ЄСВС та наступних європейських до)
говорах [2, c. 157]. Так, для прозорості і доступності євро)
пейського, а також національного законодавства, ЄК зак)
ликає держав)членів Європейського Союзу до зміцнення
національного законодавства, яке повинно втілювати євро)
пейське законодавство, а також публікувати в електронній
формі, у тому числі через портал EUR)Lex.

Важливою складовою процесу формування ефективно)
го механізму конвергенції промислових політик є розподі)
лення об'язків і відповідальності за дотримання магістраль)
них напрямів розвитку промисловості Євросоюзу. З метою
якнайшвидшого вдосконалення існуючих механізмів конвер)
генції політик країн)членів Європейського Союзу необхід)
на чітка взаємодія між ЄК, ЄП та ЄР. Ці інституції ЄС ство)
рюють умови для конвергенції, але вони ж і затягують про)
цес модернізації існуючих механізмів. Оскільки основною
проблемою сучасних європейських інституцій є їх недоско)
налість, чітка взаємодія між ними може суттєво покращити
існуючі взаємовідносини. Особливої актуальності взаємо)
дія набуває в процесі оцінки впливу кожного рішення та
ініціативи, оскільки правильне розуміння аргументації,
адекватна оцінка можливих наслідків, особливо кооперація
в прийнятті та імплементації ініціатив, сприятиме суттєво)
му динамізму формування спільної промислової політики
Європейського Союзу. Особлива роль в функціонуванні
механізму конвергенції промислових політик відводиться
Європейському економічному і соціальному комітету та
Комітету регіонів. Саме той досвід та мережі, які можуть
бути мобілізованими цими комітетами, повинні відіграти
провідну роль у створенні інструментів спільної європейсь)
кої промислової політики.

Оскільки в ЄС провідну роль відіграють уряди країн)
членів, то без їх активної участі та розуміння необхідності
оновлення інструментарію проведення європейської про)
мислової політики дії євроінститутів не матимуть позитив)
ного ефекту. Незважаючи на наддержавний характер
євроінтеграційного об'єднання, роль країн)членів Євросо)
юзу залишається провідною. Відповідальність за імплемен)
тацію загальноєвропейських норм, правил та стандартів за)
лишається на урядах європейських країн. Згідно Лісабонсь)

кого Договору національні парламенти можуть перевіряти
ініціативи ЄК на дотримання принципів субсидіарності. Крім
того, деякі країни)члени ЄС досягли значних успіхів у бага)
тьох питаннях та займають провідні позиції чи володіють
унікальними досягненнями, тому їх досвід матиме неоцінен)
ний вплив на спільне законотворення в Європі. ЄК та дер)
жави Євросоюзу можуть залучати зацікавлених сторін для
обговорення заходів по здійсненню або модифікації євро)
пейського законодавства.

Консультації громадян та інших зацікавлених осіб при
розробці спільної промислової політики та при оцінці ре)
зультатів діяльності ЄК та інших інституцій Європейського
Союзу мають особливу цінність у контексті мети створення
високих стандартів якості життя населення. Аспект публі)
чного обговорення законопроектів та ряду ініціатив у сфері
промислового реагування не працює в повній мірі. Космісія
робить недостатні зусилля для цього, тому дорожні карти,
заздалегіть опубліковані плани ініціатив матимуть і надалі
вагомий вплив. Потрібні інноваційні методи отримання гро)
мадської думки, які поки не мають реального втілення, але,
безперечно, відіграватимуть важливу роль у формуванні
нового механізму. Особливо важливо залучати науковців та
визнаних фахівців для обговорення, оскільки експертна кри)
тична думка дозволяє генерувати інноваційні креативні ідеї.

У цьому аспекті пропонується збільшити термін обго)
ворення, заздалегіть інформувати про розробку певних
ініціатив, проводити консультації з політиками. Ці пропо)
зиції явно недостатні для врахування експертної точки зору,
тому без залучення університетів, дослідницьких центрів та
фахівців з бізнесу, формування ефективного механізму кон)
вергенції промислових політик відбуватиметься лише в дов)
гостроковій перспективі.

ВИСНОВКИ
Розвиток ЄС зумовлює постійну трансформацію

підходів та принципів формування ефективного механізму
конвергенції промислових політик Європейського Союзу,
тому на даному етапі очікується також ряд модифікацій.
Прийнята стратегія "Європа 2020" зумовлює оновлення та
модернізацію механізму конвергенції промислових політик
шляхом об'єднання горизонтальних та секторальних ініціа)
тив, впровадження системи постійних звітів ЄК, а також
вдосконалення секторального регулювання.

Виходячи з теоретичних базисів європейської промис)
лової інтеграції, процес конвергенції промислових політик
направлений на повну їх гармонізацію. Тому об'єднання
горизонтальних та секторальних політик, впровадження
спільних стратегій розвитку та політико)економічна інтег)
рація країн лише динамізуватиме процес об'єднання їх про)
мислових політик та формування спільної європейської
промислової політики, яка не потребуватиме окремих сек)
торальних, горизонтальних та національних політик.
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