
CCMI/047 – CESE 725/2008 fin   FR/EN - RDOB/ACUCU/RARO/dg/at 
Rue Belliard 99, B-1040 Bruxelles - Tel. +32 (0)2 546 90 11 - Fax +32 (0)2 513 48 93 - Internet http://www.eesc.europa.eu 

 

 
Comitetul Economic şi Social European 

 
 

CCMI/047 
Industria Aeronautică 

 
 

Bruxelles, 4 decembrie 2008 
 
 
 
 

A V I Z  
al Comitetului Economic si Social al Uniunii Europene 

privind  
„Industria Aeronautică Europeană: situaţia actuală şi perspective”  

_____________ 
 

Raportor: dl OPRAN (Gr. I – RO) 
Coraportor: dl BAUDOUIN (Cat. II – FR) 

_____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrator: CÓLERA RODRÍGUEZ
 



- 1 - 

CCMI/047 – CESE 725/2008 fin   FR/EN - RDOB/ACUCU/RARO/dg/at …/… 

La 27 septembrie 2007, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, 
Comitetul Economic şi Social European a hotărât să elaboreze un aviz cu privire la: 
 

„Industria Aeronautică Europeană: situaţia actuală şi perspective”. 
 
Comisia consultativă pentru mutaţii industriale, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe 
această temă, şi-a adoptat avizul la 18 noiembrie 2008. 
 
 Raportor: dl OPRAN(Gr. I – RO), Coraportor: dl BAUDOUIN (Cat. II - FR). 
 
În cea de-a 499-a sesiune plenară, care a avut loc la Bruxelles in perioada 3-4 decembrie 2008, şedinţa 
din data de 4 decembrie 2008, Comitetul Economic şi Social European a adoptat prezentul aviz cu 
111 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 5 abţineri. 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
Context general 
 
Prezentul aviz priveşte sectorul industriei aeronautice europene care deserveşte piaţa transportului 
civil de pasageri şi de marfă prin fabricarea de aeronave cu aripă fixă. Toate celelalte cazuri 
(aeronautica militară, elicopterele, întreţinerea etc.) sunt excluse în mod explicit din acest aviz. 
 
Prima parte - CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 
Obiectiv: „Menţinerea poziţiei de lider la nivel mondial a industriei aeronautice civile europene 

pe segmentul aeronavelor cu aripă fixă: identificarea pericolelor, definirea priorităţilor 
şi a propunerilor pentru o strategie de succes 2008-2012” 

 
1. Raportul „STAR 21” a demonstrat că industria a jucat un rol crescut în dezvoltarea 

parteneriatelor cu sfera cercetării (învăţământul superior, laboratoarele publice etc.). Sectorul 
aeronautic reprezintă un creuzet de competenţe şi tehnologii fundamentale, precum şi o 
pârghie esenţială în domeniul inovaţiei. Această industrie este clădită pe sectorul civil şi pe 
cel al apărării, sectoare interdependente şi bazate pe aplicarea tehnologiilor de vârf. 

 
1.1 Industria aeronautică, atât civilă cât şi militară, joacă un rol determinant în ceea ce priveşte o 

bază industrială solidă, dezvoltarea tehnologică şi creşterea economică. Aceasta constituie, de 
asemenea, un punct de sprijin pe scena mondială, influenţând deciziile economice şi politice. 

 
1.2 În plus, industria aeronautică participă la crearea de locuri de muncă înalt calificate în Europa, 

asigurând salarii relativ ridicate în raport cu alte sectoare. 
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1.3 Pe scurt, Strategia de la Lisabona (2000) şi concluziile Consiliului European de la Barcelona 

(2002)1 sunt de stringenta actualitate. 
 
2. Comitetul consideră că există cinci factori esenţiali care constituie o adevărată ameninţare 

pentru sectorul industriei aeronautice europene in cazul in care nu vor fi luaţi în considerare în 
mod anticipat de factorii de decizie din domeniile politic şi industrial: 

 
2.1 Creşterea exponenţială a costurilor de dezvoltare a avioanelor, asociată cu incapacitatea 

economică a constructorilor în implementarea strategiilor industriale europene, de a 
autofinanţa integral activităţile de dezvoltare a unor noi modele, antrenează: 
- transferarea finanţării şi a riscului financiar câtre producătorii de echipamente şi 

subcontractanţi; 
- termene din ce în ce mai lungi pentru rentabilizarea investiţiilor; 
- creşterea datoriilor şi a gradului de insecuritate al producătorilor de echipamente şi 

subcontractanţilor. 
 
2.2 Scăderea valorii dolarului american, care antrenează o scădere a competitivităţii industriei 

europene2, asociată cu încercarea constantă de a reduce costurile fixe (masa salarială) 
favorizează delocalizările în zona dolarului, ceea ce conduce la scăderea numărului de 
subcontractanţi din Europa şi la crearea de „parteneriate” în alte zone din afara Europei. 

 
2.3 Efectul „Pappy Boom”, care isi va atinge maximul în 20153, va provoca pierderea a 

numeroase locuri de muncă înalt calificate (până în 2015, jumătate din efectivele sectorului de 
transport aerian european va ieşi la pensie), ceea ce poate duce la pierderea definitivă a 
competenţelor strategice. 

 
2.4 Creşterea concurenţei şi apariţia unor noi actori, foarte agresivi, în sectorul avioanelor 

regionale (India şi Brazilia) stimulează factorii de decizie din sector să scadă costurile, în 
scopul îmbunătăţirii competitivităţii şi rentabilităţii, şi să înfiinţeze parteneriate cu ţări 
emergente, cum ar fi China, în ciuda riscurilor care însoţesc transferurile de tehnologie şi 
înfiinţării de întreprinderi locale prin care se urmăreşte captarea acestor noi pieţe. Această 
concurenţă provoacă, de asemenea, o reorientare a comanditarilor în ceea ce priveşte 
activitatea lor principală. 

                                                      
1

  „Dacă se doreşte reducerea diferenţelor dintre UE şi principalii săi concurenţi, efortul global în materie de cercetare, dezvoltare şi 
inovare la nivelul UE trebuie stimulat puternic, punându-se accentul în mod special pe tehnologiile de avangardă”. 

2
  Între 2000 şi 2007, moneda euro a crescut cu 48% faţă de dolarul american (şi cu 66% dacă se ţine seama de media cursurilor 

valutare în primele opt luni ale anului 2008); dacă acest fenomen persistă sau chiar se intensifică, ar putea obliga întreprinderea 
Airbus să anuleze planul de restructurare „Power8” (conceput pentru o paritate €/$ de maximum 1,37) şi să pună în aplicare 
măsuri suplimentare vizând realizarea de economii, cu consecinţe sociale şi politice dezastruoase. 

3
  „Pappy Boom” este numele dat numărului important de ieşiri la pensie care vor avea loc între 2000 şi 2020 în ţările dezvoltate. 

„Pappy Boom” este o consecinţă logică şi previzibilă a fenomenului de „Baby Boom” înregistrat după război şi a scăderii 
natalităţii, care determină îmbătrânirea populaţiei. Acest fenomen va avea o influenţă importantă asupra economiei, determinând 
o creştere a cheltuielilor de sănătate şi a costurilor legate de pensii, precum şi o scădere a populaţiei active. 
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2.5 Scumpirea petrolului, fenomen ocazional în trecut, este considerat în prezent ca un fenomen 

structural, obligând constructorii să reflecteze asupra posibilităţilor oferite de carburanţii din 
surse alternative şi asupra tehnologiilor corespunzătoare. În plus, acest fenomen subminează 
poziţia economică a companiilor aeriene şi influenţează cererea (prin creşterea preţului 
biletelor de avion). 

 
3. Comitetul consideră că mizele fundamentale ale sectorului privesc menţinerea 

competitivităţii, utilitatea şi recunoasterea internaţională. 
 
4. În acest cadru, Comitetul propune o serie de recomandări şi solicită Comisiei şi statelor 

membre să sublinieze rolul de primă importanţă jucat de industria aeronautică în cadrul 
Uniunii, precum şi importanţa acesteia pentru cetăţeni, având în vedere influenţa pe care o 
exercită asupra unui număr important de industrii de pe teritoriul european. 

 
4.1 În domeniul dezvoltării tehnologice, al creşterii şi cooperării, ar trebui prevăzută crearea unui 

nou cadru, care să permită şi să încurajeze întreprinderi din diverse ţări ale UE să coopereze 
în mod eficient pentru a-şi realiza priorităţile industriale. Acesta va spori competitivitatea şi 
va îmbunătăţi reacţia la fluctuaţiile pieţei. Este urgentă stabilirea unor noi norme de calitate şi 
eficienţă, maximizând eficienţa finanţării cercetării şi dezvoltării. 

 
4.1.1 Trebuie consolidată coordonarea între Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Apărare 

(AEA) în vederea promovării de noi tehnologii duale, aplicabile atât în segmentul militar, cât 
şi în cel civil al industriei aeronautice. În acelaşi timp, trebuie să se garanteze că AEA şi 
Comisia Europeană controlează orice transfer ulterior al tehnologiilor exploatabile atât de 
segmentul militar, cât şi de cel civil al industriei aeronautice. 

 
4.1.2 Considerente similare fac să fie şi mai oportună propunerea din avizul solicitat CESE4 de 

Comisia Europeana pe tema recentei comunicări privind propunerea unei noi strategii pentru 
o industrie europeană de apărare mai puternică şi mai competitivă5, şi anume înfiinţarea unui 
Comitet inter-agenţii al UE pentru controlul investiţiilor străine în industria aerospaţială şi de 
apărare europeană, ca echivalent European al CFIUS6. Sarcina sa va consta în analizarea 
impactului asupra securităţii acestui sector de varf in cazul efectuarii de achiziţii sau al 
preluarii de participatii semnificative de catre companii şi operatori din afara UE. 

 
4.1.3 Trebuie sprijinit acest sector industrial, luându-se în considerare în principal dezvoltarea 

IMM-urilor din sectorul echipamentelor din lanţul de aprovizionare, pentru a pune în aplicare 

                                                      
4

 INT/406, care urmeaza sa fie prezentata spre adoptare sesiunii plenare a CESE. 

5
 „Strategie pentru o industrie europeană de apărare mai puternică şi mai competitivă” [COM(2007) 764 final]. 

6
 Comitetul pentru investiţiile străine în SUA (CFIUS) este un Comitet inter-agenţii al guvernului SUA care analizează implicaţiile 

asupra securităţii naţionale ce pot apare ca urmare a achiziţiilor de întreprinderi şi operatori din SUA din acest sector efectuate de 
catre companii non-americane. 
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rapid şi eficient „CLEAN SKY JTI”. Această măsură are ca scop, pe de o parte, atingerea 
obiectivelor de mediu pe care şi le-a fixat Europa şi, pe de altă parte, crearea condiţiilor 
pentru ca industria să joace un rol important în introducerea unui sistem de nouă generaţie 
pentru gestionarea traficului aerian (ATM), care să sprijine iniţiativa „Cerul Unic 
European” (SESAR)7. 

 
4.2 Comitetul propune participarea activă şi directă a ţărilor din UE cu vocaţie aeronautică 

recunoscută – cum ar fi cele din Polonia, Romania, Cehia - la crearea unei reţele europene de 
subcontractanţi capabili să sprijine în mod eficient constructorii de avioane precum AIRBUS, 
SAAB, ALENIA, ATR etc. Este important să se menţină şi să se dezvolte competenţele 
acestora, în principal punându-se accent pe noile tehnologii. 

 
4.3 Sectorul european al aeronauticii regionale se află într-o etapă de semnificativă refacere, 

determinată de avioanele ATR8 şi de economia de carburant pe care o oferă acestea în 
contextul economic actual de scumpire a petrolului. Piaţa aeronautică evoluează, de 
asemenea, în direcţia avioanelor de tip RJ (Regional Jets)9. Comitetul subliniază importanţa 
sprijinirii întreprinderilor care au elaborat strategii industriale inovatoare de tip 
„Open Innovation”, dintre care SuperJet International este probabil cel mai bun exemplu 
actual. 

 
4.4 Comitetul consideră esenţial ca statele membre să încurajeze atât o dependenţă mai redusă a 

subcontractanţilor de comanditarii actuali (în vederea sprijinirii diversificării pieţelor şi 
internaţionalizării), cât şi punerea în aplicare a unor convenţii pe termen lung, bazate pe 
angajamente reciproce, între comanditari şi subcontractanţi. 

 
4.5 Comitetul este convins că trebuie sprijinită cât mai urgent definirea clara a strategiilor de 

inovare ale subcontractanţilor, pentru a le permite acestora să ofere, în mod durabil, noi 
produse şi servicii cu valoare adăugată maxima, permiţând atingerea pragului de rentabilitate. 

 
4.6 În ciuda litigiului dintre UE şi Statele Unite in curs de judecare la OMC, Comitetul sugerează 

Comisiei şi statelor membre să reflecteze la o procedură de finanţare care să asigure 
continuitatea procesului de fabricaţie. Pentru subcontractanţii din domeniu, acest procedeu ar 
putea lua forma unor împrumuturi reciproce. De asemenea, ar putea fi asigurat fie prin 
acordarea  de garanţii pentru împrumuturi acordate ca avansuri rambursabile, fie prin accesul 
societatilor de profil la împrumuturi cu dobânzi preferenţiale convenite cu BEI (Banca 
Europeană de Investiţii). De asemenea, ar trebui prevăzute mecanisme de asigurare contra 
riscurilor financiare, cum sunt cele care decurg din fluctuaţiile monetare. 

                                                      
7

 Iniţiativă comunitară care structurează spaţiul aerian şi serviciile de navigaţie aeriană la nivel paneuropean, în scopul unei mai 
bune gestionări a traficului aerian şi al garantării unui nivel de securitate omogen şi ridicat în cerul european. 

8
  ATR, care înregistrase 12 comenzi în 2004, a înregistrat 113 comenzi ferme în 2007 (sursă: ATR). 

9
 Avioane regionale: Avioane de transport civil de pasageri cu mai puţin de 100 de locuri (care, pe termen lung, vor avea un 

impact asupra segmentului avioanelor cu un singur culoar efectuând zboruri pe distanţe scurte). 



- 5 - 

CCMI/047 – CESE 725/2008 fin   FR/EN - RDOB/ACUCU/RARO/dg/at …/… 

 
4.7 În afara aspectului industrial, Comitetul consideră că trebuie anticipate evoluţia şi schimbările 

profesionale prin introducerea unei gestiuni previzionale a locurilor de muncă şi 
competenţelor la diferite niveluri: sectorul profesional, instanţele europene, naţionale sau 
regionale. Crearea unor observatoare de meserii în domeniul aeronauticii trebuie să permită 
identificarea meseriilor de mâine şi a nevoilor în materie de formare, în colaborare cu 
specialiştii din domeniul universitar. 

 
4.8 Comitetul subliniază importanţa creării de instrumente de monitorizare economică pentru a    

putea urmări evoluţia performanţelor întreprinderilor şi a detecta riscurile cât mai curând 
posibil. Aceste instrumente trebuie, pe de o parte, să se dovedească inovatoare în materie de 
formare şi, pe de altă parte, să consolideze legăturile între domeniile cercetării, universitar şi 
industrial, pentru a pregăti mai bine cadrele tinere, precum şi salariaţii, atât pentru meseriile 
viitorului, cât şi pentru mutaţiile tehnologice care se profilează. 

 
4.9 Dezvoltarea schimburilor dintre diferiţii poli ai competitivităţii, în vederea atingerii 

obiectivelor de mediu şi obiectivelor tehnologice fixate de UE, trebuie să permită o activitate 
în reţea care să antreneze o mai bună repartizare a rolurilor şi fondurilor europene, ceea ce ar 
evita aparitia unor raporturi concurenţiale între regiunile europene şi ar dezvolta totodată 
sinergiile. 

 
4.10 Participarea financiară a UE trebuie să se înscrie în cadrul polilor de competitivitate. Aceştia 

au fost creaţi pentru ca UE să îşi păstreze poziţia de lider în domeniul tehnologiilor de vârf şi 
să dispună de o industrie aeronautică competitivă şi inovatoare, cu respectarea unor standarde 
înalte de calitate a mediului. De exemplu, utilizarea materialelor compozite, rezistente şi 
uşoare nu trebuie să determine ignorarea aspectelor privind capacitatea sau incapacitatea 
acestora de a fi reciclate sau distruse. 

 
4.11 Comitetul subliniază importanţa adoptării rapide a unui ansamblu de măsuri care să vizeze: 
 

• ecologizarea transportului aerian; 
• satisfacţia şi securitatea pasagerilor; 
• reducerea emisiilor de CO2 din sectorul transportului aerian (conform politicii europene 

de reducere generală a emisiilor de CO2 în Europa), a poluării sonore şi a consumului 
de carburanţi; 

• dezvoltarea modelelor care să faciliteze dezmembrarea materialelor vechi (utilizarea 
materialelor reciclabile etc.). 

 
De asemenea, susţinerea proiectului REACH trebuie să determine UE să solicite companiilor 
aeriene care aterizează in spatiul european să respecte standardele de calitate a mediului, atât 
în ceea ce priveşte utilizarea pieselor, componentelor, produselor şi materialelor, cât şi în ceea 
ce priveşte emisiile de gaze cu efect de seră. 
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4.12 În opinia Comitetului, Comisia şi statele membre trebuie să răspundă cât mai rapid necesităţii 
unei politici strategice în sectorul aeronautic. O astfel de politică ar include punerea în 
practică a unor acţiuni concrete la nivel european şi al ţărilor cu tradiţie aeronautică, în 
vederea anticipării mai eficiente a mutaţiilor viitoare şi a reducerii la maximum a impactului 
social. Comisia şi statele membre ar trebui să încurajeze instituirea unui comitet de dialog 
economic si social la nivelul sectorului aeronauticii europene, după cum recomandă partenerii 
sociali. 

 
Partea a doua – Motivare 
 
5. Context şi istoric 
 
5.1 În 2007, analiştii prevedeau o dublare a traficului aerian în următorii 20 de ani, cu o creştere 

medie anuală de 6% pe an (5 miliarde de pasageri prevăzuţi în 2025, faţă de 2 miliarde în 
2006). Pentru a răspunde acestor probabile creşteri de trafic, previziunile în materie de 
comenzi de aparate de zbor noi (cu capacitate mai mare de 90 de locuri) pentru următorii 
20 de ani sunt optimiste şi variază între 22 600 de aparate (sursa Airbus) şi 23 600 de aparate 
(sursa Boeing). 

 
5.2 Liberalizarea din ce în ce mai mare din domeniul transportului aerian, explozia cererii ţărilor 

emergente (Asia-Pacific şi Orientul Mijlociu), precum şi îmbunătăţirea, în 2007, a situaţiei 
financiare a companiilor aeriene, ar trebui să poată susţine acest proces. 

 
5.3 Cu toate acestea, având în vedere explozia preţurilor petrolului din 2008, previziunile 

referitoare la creştere au suferit o corecţie severă prin reducere, nedepăşind 3,5% în 2008. 
 

În prezent, este foarte probabil ca această scădere să acţioneze asupra ofertei (companiile 
aeriene cele mai slabe riscă să dispară) şi a cererii (creşterea preţurilor biletelor de avion). 

 
5.4 La 27 septembrie 2007, Adunarea Comitetului Economic şi Social European (CESE) 

a autorizat elaborarea de către Comisia consultativă pentru mutaţii industriale (CCMI) a unui 
aviz din proprie iniţiativă privind viitorul industriei aeronautice europene (cu excepţia 
segmentelor aeronauticii militare, a elicopterelor şi a sectorului de întreţinere etc.). 

 
5.4.1 Sectorul aeronautic joaca un rol de mare importanţă in cadrul ansamblului industriei europene 

datorită ponderii sale - sub aspectul producţiei, exporturilor, ocupării forţei de muncă şi al 
investiţiilor în cercetare-dezvoltare. Acesta reprezintă totodată forţa motrice a unei serii de 
industrii (subcontractanţii şi sectoarele din aval, cum ar fi întreţinerea aeronavelor) şi un 
element de dinamizare a unor întregi regiuni. La fel de important este faptul că acest sector 
reprezintă un stindard european al notiunii de valoare adăugata şi constituie dovadă că numai 
o conjugare a eforturilor poate permite Europei să intre în concurenţă cu alţi competitori 
globali, în acest caz fiind vorba de firmele de profil din Statele Unite. 
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5.4.2 Experienţa dobândită de către CCMI cu ocazia elaborării avizului său privind dezvoltarea 
lanţului de creare a valorii economice şi de aprovizionare în contextul european şi global10 
este utilă pentru realizarea unei analize a industriei aeronautice, un sector foarte complex din 
acest punct de vedere. 

 
5.5 O nouă serie de riscuri planează asupra dezvoltarii sectorului, antrenând noi probleme. 
 
5.5.1 O dependenţă puternică a producătorilor de pieţele emergente poate face ca o încetinire 

neaşteptată a creşterii în Asia (nu doar în China şi în India) să produca un impact imediat şi cu 
totul nefast asupra întregului sector. 

 
5.5.2 Modificarea profundă a relaţiilor dintre comanditari şi producătorii de echipamente, precum şi 

restructurările permanente întreprinse de comanditari, au dereglat echilibrul sectorului. 
În prezent, sunt greu de măsurat consecinţele creşterii riscurilor financiare suportate de 
furnizorii principali de echipamente, aceştia aflându-se sub presiunea comanditarilor în cadrul 
acordurilor de partajare a riscurilor. 

 
5.5.3 Finanţările pentru dezvoltarea noilor tehnologii sunt insuficiente, atât la nivel naţional, cât şi 

la nivel european.. Ar fi, de asemenea, utilă alocarea de fonduri cercetării fundamentale în 
domeniul strategiei de întreprindere şi al strategiei de inovare. 

 
5.5.4 Adoptarea materialului compozit necesită o reorganizare completă a lanţului de producţie 

(transferul uzinelor Airbus etc.), înainte chiar ca această tehnologie să fie pe deplin validată; 
de exemplu, utilizarea masivă a materialului compozit la realizarea modelului B787, pentru 
care au fost deja primite un numar de peste 800 de comenzi ferme, în condiţiile în care 
avionul nu are încă toate certificarile. 

 
5.5.5 Între 2000 şi 2007, moneda euro a crescut cu 48% faţă de dolarul american (şi cu 66% dacă se 

ţine seama de media cursurilor valutare în primele opt luni ale anului 2008); dacă acest 
fenomen persistă sau se amplifică, societatea Airbus ar putea impune lansarea unui nou plan 
de economii (o devalorizare a dolarului cu 10 cenţi implică un cost de 1 miliard de euro 
pentru producătorul de aeronave, după cum a indicat în mai multe rânduri preşedintele 
Airbus) şi ar avea consecinţe dramatice asupra reţelei de subcontractanţi, dat fiind că mulţi 
dintre aceştia nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru a se proteja prin incheierea 
de asigurari, multiplicând astfel numarul proceselor de delocalizare – generatoare a unui 
impact social şi politic dezastruos. 

 
5.5.6 Problemele tehnice ale aeronavelor A380, A400M şi ale aeronavei B787, precum şi 

consecinţele lor imediate sunt o dovadă elocventă a greutăţilor cu care se confruntă 
constructorii de aeronave în faţa complexităţii tehnice si tehnologice tot mai mari a noilor 
avioane. 

                                                      
10

 JO C 168/2007, p. 1 (CCMI/037). Raportor: dl VAN IERSEL. Coraportor: dl GIBELLIERI. 
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5.5.7 Creşterea preţului petrolului brut pare să nu se fi stabilizat, iar acest fenomen riscă să se 

transforme dintr-un fenomen conjunctural într-unul structural. 
 
5.6 Indiferent de posibilele evoluţii ale sectorului transportului aerian şi în pofida creşterii sale 

actuale, impactul economic şi social al reorganizării actuale şi viitoare a acestui sector în 
Europa este real şi există un pericol grav de creştere a dezindustrializării transportului aerian 
european, care va fi obligat sa achizitioneze avioane de la producatori din afara Comunitatii. 

 
5.7 Această dezindustrializare poate antrena riscuri majore, cum ar fi dispariţia unor competenţe-

cheie, pierderea poziţiei de lider la nivel mondial a Europei din cauza incapacităţii de a realiza 
investiţiile necesare pentru dezvoltarea de noi tehnologii esenţiale, dispariţia din lanţul de 
aprovizionare a unui număr important de subcontractanţi europeni şi pierderea a numeroase 
locuri de muncă. 

 
6. Principalele obiective şi provocări ale industriei aeronautice europene 
 
6.1 Comitetul consideră că problemele principale ale acestui sector privesc menţinerea 

competitivităţii şi îmbunătăţirea percepţiei valorii sale reale de către opinia publică. 
 
6.2 Este greu ca noi actori să pătrundă în sectorul industrial aeronautic, iar posibilitatea ca aceştia 

să devina lideri in domeniu este ca si inexistenta. La nivel mondial, doar doi producători de 
aeronave cu peste 100 de locuri au reuşit să supravieţuiască până în prezent: Airbus şi Boeing. 
Tehnologiile, competenţele sau infrastructurile care se degradeaza în mod continuu sau dispar 
cu totul sunt extrem de greu de recuperat. 

 
6.3 Prin urmare, Europa trebuie să se asigure că statele membre cu vocaţie recunoscută în 

domeniul aeronautic: 
 
6.3.1 îşi menţin şi îşi dezvoltă competenţele, în special concentrându-se asupra tehnologiilor de 

vârf, şi că acestea iau parte la construirea unei reţele europene de subcontractare care să îi 
poată sprijini în mod eficient pe principalii comanditari, cum ar fi Airbus, SAAB, ATR etc.; 

 
6.3.2 joacă un rol mai activ în dezvoltarea de parteneriate cu sfera cercetării (învăţământul superior, 

laboratoarele publice etc.) în domeniul cercetării fundamentale. 
 
6.4 Europa nu poate ignora legătura strânsă care există în Statele Unite între cercetarea militară şi 

cea civilă. În pofida faptului că programul B787 înregistrează o oarecare întârziere, Boeing a 
beneficiat de ajutoare financiare din partea NASA şi a DARPA pentru a realiza saltul 
tehnologic reprezentat de trecerea la structuri compozite. De aceea, Comitetul consideră 
necesară consolidarea coordonării dintre Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de 
Apărare (AEA), pentru a promova dezvoltarea de noi tehnologii cu dublă întrebuinţare (civilă 
şi militară) pentru industria sa aeronautica. 
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6.5 Comisia şi statele membre trebuie să sprijine industria europeană a transportului aerian pentru 
ca aceasta să-şi îndeplinească obiectivele privitoare la mediu. 

 
6.6 UE şi-a luat angajamentul de a reduce emisiile de CO2, poluarea sonoră şi consumul de 

carburant (inclusiv prin promovarea utilizării biocombustibililor). Prin urmare, Comisia 
trebuie să pună la dispoziţia industriei, inclusiv a IMM-urilor, cadrul necesar pentru o punere 
în aplicare rapidă şi armonioasă a alinierii la cerintele impuse de „Clean Sky”. 

 
6.7 În domeniul pieţei aeronavelor scurt curier, Europa trebuie să elaboreze si sa aplice din timp 

un program de cercetare şi dezvoltare care să se concentreze asupra acestui tip de aeronave, 
facilitand înlocuirea A320 cu NSR11, astfel incat industria europeană să evite repetarea 
greşelii făcute in cazul modelului A350. Această măsură trebuie luată fără întârziere, având în 
vedere cresterea rapida a concurentei industriale în acest segment al avioanelor monopunte  
cu o capacitate de transport de peste 100 de locuri. 

 
6.7.1 Într-adevăr, în viitorii 10 ani, ar trebui eliminat actualul duopol Boeing-Airbus asupra acestui 

segment strategic, care produce aproximativ 65% din cele 29 400 de aeronave noi ce vor fi 
construite până în 2027 (aproximativ 19 160 de avioane)12, acestea reprezentand insa doar 
40% din valoarea totală a achizitiilor, semn al unei concurenţe tot mai mari şi al unei presiuni 
crescute asupra nivelului preţurilor pentru acest tip de aeronave. 

 
6.7.2 Noi întreprinderi vor deveni probabil operaţionale până în 2015-2020, cum ar fi Avic 1 + 2 

(care tocmai au fuzionat) în China, Sukhoï în Rusia, Bombardier (Canada) ori Embraer 
(Brazilia). Nu există nicio garanţie că Europa va câştiga războiul preţurilor pentru acest 
segment, dar batranul continent îşi poate păstra o poziţie onorabilă prin menţinerea 
avantajului tehnologic printr-o permanenta inovăre. 

 
6.8 Traficul aerian regional înregistrează o creştere anuală de 8%; comenzile au atins o valoare 

maximă în 2007, atât în ceea ce priveşte avioanele regionale (Regional Jets - RJ), cât şi în 
ceea ce priveşte avioanele cu turbopropulsie (comenzile de astfel de avioane s-au dublat). 
În contextul actual (marcat de creşterea preţului combustibilului şi de criza financiară), este 
probabil ca succesul aeronavelor cu turbopropulsie să conducă la un transfer dinspre piaţa 
avioanelor regionale spre cea a avioanelor turbopropulsoare. Cu toate acestea, creşterea pieţei 
avioanelor regionale ar trebui să continue, întrucât cererea de astfel de avioane este mare. 
Aceasta situatie ar trebui să îi afecteze pe cei doi producători majori de avioane, Boeing şi 
Airbus, în contextul introducerii pe piata a unor noi game de avioane, cum ar fi „Seria C” 
produsă de Bombardier, şi al intrarii unor noi veniţi pe piaţa producătorilor de aeronave, cum 
ar fi Sukhoi sau Avic. 

 

                                                      
11

 New Short Range. 

12
  Sursă: Boeing Forecast 2008-2027 (Previziunile Boeing 2008-2027). 
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6.8.1 Sectorul european al aeronauticii regionale se află într-o etapă de refacere semnificativă, 
determinată de avioanele ATR şi de economia de carburant pe care acestea o oferă. Piaţa 
aeronautică evoluează, de asemenea, în direcţia avioanelor de tip RJ, segment care, contrar 
aceluia al aeronavelor civile de mare capacitate, dominat de duopolul Airbus-Boeing, se 
caracterizează printr-o concurenţă puternică între producătorii Bombardier (Canada) şi 
Embraer (Brazilia), urmaţi la distanţă de ATR şi de diverşi alţi constructori la nivel naţional 
(spre exemplu Japonia, Rusia, China). 

 
6.8.2 În domeniul avioanelor regionale, Europa şi-ar putea recâştiga poziţia de lider, pe care a 

pierdut-o aproape în întregime, graţie aeronavei SuperJet International. Societatea mixtă 
deţinută în proporţie de 51-49% de Alenia Aeronautica (Italia) şi de Sukhoi Aircraft (Rusia), 
care dezvoltă un program industrial de avioane regionale cu reacţie cu o capacitate de  
75-100 de locuri, reprezintă un exemplu concret de cele mai bune practici la nivel european. 
Prin aceasta se urmăreşte relansarea producţiei europeană de avioane regionale, bine adaptată 
la un context economic caracterizat prin fluctuatia aleatoare si impredictibila a preţului 
petrolului. 

 
6.8.3 Acest program se sprijină pe cele mai bune competenţe la nivel european şi mondial şi, în 

special, pe parteneriate cu furnizori francezi majori (Thales şi Safran furnizează peste 30% 
din valoarea aeronavei), dar şi cu alţi furnizori europeni - cum ar fi Liebherr (Germania) şi 
Intertechnique (Franţa), cu furnizori non-europeni cum ar fi Honeywell (SUA) şi cu centre de 
excelenţă internaţionale, cum ar fi acelea situate în India. 

 
6.9 Industria aeronautică reprezintă un subiect de dispută între Europa şi Statele Unite. În orice 

caz, finanţarea activităţilor civile ale sectorului aeronautic american prin intermediul unor 
contracte de cercetare militare poate fi considerată ca o subvenţie public mascată, ceea ce 
determină, în realitate, o denaturare a concurenţei. În prezent, această situaţie este amplificată 
de slăbiciunea dolarului. Acordarea unui ajutor de către instituţiile europene şi naţionale, sub 
forma unor avansuri rambursabile sau a unor sisteme similare, este nu doar conformă cu 
acordul UE - SUA privind aeronavele civile de mare capacitate (Large Civil Aircraft- LCA), 
ci constituie şi un instrument transparent – şi compatibil cu regulile pieţei – de finanţare a 
dezvoltării noilor programe. 

 
6.10 În contextul parităţii dintre euro şi dolar, nu este normal ca marii comanditari (Airbus) să 

transfere riscul prezentat de rata de schimb asupra subcontractanţilor lor, plătindu-i în dolari, 
în condiţiile în care EADS, întreprinderea mamă a Airbus, dispune de o capacitate de 
acoperire care nu suferă comparaţie cu aceea a subcontractanţilor săi. Aceiaşi comanditari 
încearcă să transfere riscurile financiare şi tehnologice ale noilor programe subcontractanţilor 
de nivel 1 şi 2. 

 
6.10.1 În acest context, ar putea reprezenta o soluţie luarea în considerare a dezvoltării de 

parteneriate active între comanditari şi subcontractanţi? Acestea ar putea lua forme diverse şi 
variate. Ar trebui efectuată o evaluare a ceea ce inseamna partajarea riscurilor („Risk 
Sharing”) şi pachetul de lucru („Work Package”). Parteneriatele ar trebui, de asemenea, să 
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includă domeniul cercetării şi al dezvoltării. Comanditarul ar trebui să acopere în întregime 
costul cercetărilor aplicative de varf, în timp ce IMM-urile ar contribui la costul cercetării în 
domeniul procesului industrial. 

 
6.10.2 O altă formă de parteneriat activ s-ar putea referi la aprovizionarea întreprinderilor cu materii 

prime. Se ştie faptul că Airbus achiziţionează titan şi îl revinde subcontractanţilor săi la 
acelaşi preţ. Ar fi, fără îndoială, oportun ca la costul de achiziţionare a materiei prime să 
contribuie şi comanditarii. O posibilitate ar putea consta în stabilirea de către IMM-urile 
subcontractante şi comanditari a unei organigrame operationale care să permită regruparea 
aprovizionării cu materii prime, ceea ce ar avea drept urmare scăderea costurilor de 
aprovizionare. 

 
6.11 În prezent, se constată că IMM-urile depind foarte mult de un singur comanditar în domeniul 

aeronautic (spre exemplu, Airbus). În mai multe cazuri importante, această dependenţă este de 
aproximativ 70% în sectoarele mecanicii generale, metalurgiei şi componentelor electronice şi 
de circa 67% în sectorul serviciilor13. 

 
6.11.1 Prin urmare, este esenţial, în special pentru a atenua efectele ciclice ale sectorului aeronautic, 

ca IMM-urile să-şi diversifice activităţile către alte sectoare, profitând de punctele forte ale 
economiei europene. Pe de altă parte, aceste întreprinderi trebuie să prezinte un inalt grad de 
flexibilitate, pentru a se putea impune în alte sectoare diferite de cel al activităţii lor de bază. 
Ele trebuie să fie capabile să gestioneze simultan multiple tipuri de activităţi, carora sa le 
aloce resurse financiare şi umane. Aceasta implică, pe de o parte, ca IMM-urile să aibă acces 
la finanţări regionale, naţionale şi/sau europene pentru a dezvolta, gestiona şi desfăşura la 
scară industrială activitati de diversificare, şi, pe de altă parte, ca şi comanditarul să participe 
la efortul acestora de diversificare şi să le furnizeze competenţele necesare în diverse 
domenii. 

 
6.11.2 Aceasta ridică, bineînţeles, problema activităţilor de tip „spin-aut”, sub o formă sau alta. 

Un astfel de exemplu este dat de Regiunea Aquitainia, unde la un sediu al fostei întreprinderi 
Aérospatiale s-a pus la punct o tehnologie de productie a generatoarelor de plasmă, 
comercializată de întreprinderea Europlasma. 

 
6.12 Toate mutaţiile industriale necesită un efort financiar important. Prin urmare, întreprinderile 

au nevoie de sprijin din partea autorităţilor publice, fie acestea naţionale sau europene. 
În acest spirit, şi respectând regulile stabilite de OMC, UE trebuie să îşi aprofundeze 
evaluarea asupra fenomenului scăderii valorii dolarului american. Cum poate contribui UE la 
reducerea cheltuielilor financiare pe care paritatea dintre cele două monede o impune 
întreprinderilor din sectorul aeronautic? Transferarea riscului prezentat de variatia ratei de 
schimb asupra subcontractanţilor nu poate fi considerată ca o soluţie pe deplin satisfăcătoare, 
întrucât aceasta nu schimbă faptul că paritatea dintre euro şi dolar rămâne un handicap din 
punct de vedere al competitivităţii, în special în confruntarea cu SUA. 

                                                      
13

  Sursă: Insee, dosarul nr.138, martie 2007. 
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6.12.1 O experienţă interesantă este aceea a regiunii Midi-Pyrénées. Începând cu anul 2000, cu 

ocazia lansării A380, această regiune a pus în aplicare programul ADER menit să sprijine 
IMM-urile subcontractante ale sectorului aeronautic. Această experienţă a condus la rezultate 
interesante şi urmează să fie continuată pentru a ajuta IMM-urile să se adapteze la Programul 
„POWER8” adoptat de Airbus. 

 
6.12.2 Noul instrument, denumit ADER II, este destinat să ajute, de la caz la caz, regrupările de 

întreprinderi, să contribuie la creşterea capacităţilor tehnologice şi să ajute întreprinderile să 
acceseze noi pieţe, să utilizeze în comun resursele pentru achiziţionarea de materii prime etc. 

 
6.13 Globalizarea activităţii aeronautice are un impact deosebit de puternic asupra salariaţilor şi a 

ocupării forţei de muncă. Pentru a face faţă acestuia, este necesar să se consolideze şi să se 
susţină instrumentele de cercetare şi de formare, astfel încât să se favorizeze crearea de locuri 
de muncă. O posibilă soluţie o constituie gestionarea previzională a ocupării forţei de muncă 
şi a competenţelor (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences - GPEC). 

 
6.13.1 GPEC trebuie să anticipeze schimbările care vor interveni. Aceasta trebuie să le creeze 

angajaţilor condiţiile pentru a putea face faţă mai bine incertitudinii legate de viitor, pentru a 
construi proiecte pe termen lung, pentru a da un sens muncii lor, pentru a-şi dezvolta cariera 
şi pentru a se implica mai mult în activitatea întreprinderii, ţinând în acelaşi timp seama de 
nevoile şi aspiraţiile acestora. GPEC trebuie să le creeze întreprinderilor condiţiile pentru a 
putea să se adapteze la schimbări şi la concurenţă. 

 
6.13.2 GPEC trebuie să se înscrie într-un adevărat cadru al meseriilor şi calificărilor cu obiective pe 

termen foarte lung (30 de ani). Obiectivul care trebuie urmărit este acela de a defini nevoile în 
materie de formare şi de dezvoltare a competenţelor care ar trebui reflectate pe termen mediu 
în oferta de formare iniţială şi continuă din perspectiva sectorului industrial, dar şi a 
formatorilor şi a reprezentanţilor salariaţilor. GPEC s-ar putea înscrie într-o reflecţie asupra 
resurselor de forţă de muncă. 

 
6.14 Menţinerea unui sector aeronautic caracterizat printr-un nivel tehnic ridicat şi prin competenţe 

avansate implică necesitatea ca această industrie să poată recruta personal cu o formare 
iniţială de nivel înalt în domenii în dezvoltare cum ar fi materialele compozite sau mediul. 
De asemenea, trebuie dezvoltate alte domenii cum ar fi gestionarea riscurilor industriale, noile 
materiale, propulsia ecologică etc. 

 
6.14.1 Sistemele de formare nu trebuie să se adreseze doar personalului de conducere, ci şi 

personalului tehnic,, care a fost caracterizat prea mult timp printr-o imagine negativă şi prin 
lipsă de consideraţie în majoritatea sistemelor educative europene. Meseriile tehnice joacă un 
rol important în competitivitatea industriei aeronautice europene. 

 
6.14.2 Formarea iniţială trebuie să se bazeze, de asemenea, pe învăţarea la locul de muncă, în cadrul 

convenţiilor stabilite între şcoli, universităţi sau instituţii de formare în domeniul meseriilor 
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manuale, şi întreprinderi. În ceea ce priveşte formare profesională continuă, aceasta trebuie să 
permită reconversiile majore şi reconversiile grupurilor de populaţie cu nivel de calificare mai 
scazut. Însă, înainte de toate, ea reprezintă un instrument esenţial şi concret, în cadrul punerii 
în aplicare a unui plan strategic, pentru a reduce eventualele discrepanţe dintre resursele 
actuale şi nevoile viitoare. În general, fiecare salariat european trebuie să poată beneficia de o 
bază minimă de formare de-a lungul vieţii. 

 
6.15 Toate măsurile propuse, indiferent de natura lor, necesită o concertare cât mai amplă între 

conducerile întreprinderilor şi reprezentanţii lucrătorilor. Această concertare există adesea la 
nivel naţional, dar ea trebuie să existe şi la nivel european. O primă etapă a fost realizată prin 
intermediul punerii în aplicare a Directivei europene 94/45/CE privitoare la comitetele 
europene de întreprindere. Conducerile întreprinderilor îşi stabilesc strategia la nivel european 
şi deci comitetele europene de întreprindere sunt singurul loc adecvat pentru a culege 
informaţii economice la nivel corespunzător şi pentru a realiza un bilanţ prealabil oricărei 
negocieri. Comisia şi statele membre trebuie să favorizeze instituirea unui comitet de dialog 
social la nivelul sectorului european al aeronauticii. 

 
7. Propuneri pentru viitoare avize 
 
7.1 Complexitatea sectorului aeronautic face imposibil ca toate aspectele sale să fie analizate în 

cadrul prezentului aviz. În consecinţă, CCMI ar trebui să ia imediat în considerare continuarea 
activităţii pe această temă în avize viitoare. 

 
7.2 Aceste avize viitoare ar putea să abordeze următoarele subiecte: 
 

• sectorul aeronautic militar; 
• elicopterele - militare şi civile; 
• întreţinerea aeronavelor; 
• avionica - militară şi civilă, inclusiv sisteme de armament avansate. 
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