Сардиния
Референтен номер

EGF/2007/005

Държава-членка

Италия

Сектор

Текстилен сектор

Дата на подаване в
Европейската комисия

9 август 2007 г.,
на 9 юни 2008 г. за последен
път беше предоставена
допълнителна информация

Общ планиран бюджет

€ 21 942 000

Участие на ЕФПГ

€ 10 971 000

Критерий за интервенция

Член 2, буква б) от
Регламент (ЕО) № 1927/2006

Референтен период

27 октомври 2006 г.—26 юли
2007 г.

Съкращения в щата през
референтния период

1044 съкращения в 5
дружества в NUTS II ITG2район Сардиния

Активни мерки за заетост

Включват:
- помощ при търсене на
работа
- помощи за търсене на
работа
- „ваучер за обучение“, и
- стимули за насърчаването на
намиращи се в неравностойно
положение или по-възрастни
работници да останат на
пазара на труда.

КОНТЕКСТ
• От началото на 90-те години на ХХ век текстилният
сектор, секторът на облеклото и обувният сектор в
Европа претърпяха широкомащабни структурни
реформи; това обхващаше съкращаване на работната
сила с почти една трета.
•

Срокът на действие на Споразумението за текстила и
облеклото (Multifibre Arrangement) изтече на 1 януари
2005 г. Оттогава значително нарасна износът от
държави с ниски производствени разходи за главните
пазари. Последиците от преустановеното действие на
споразумението
за
италианската
текстилна
промишленост бяха очаквани, но въздействието им
върху конкретни райони бе по-голямо от очакваното.

•

Италианските производители не бяха в състояние да
конкурират цените и бяха зависими от пазарни ниши и
сравнително ниски обеми на производство.

•

Италианските текстилни производители изгубиха
пазарен дял в основните пазари на Запад (САЩ,
Канада, ЕС).

•

От 2002 г. насам износът на италиански текстилни
изделия намаля, а вносът (най-вече от Китай, но също
така от Индия и Турция) нарасна. Това намери
отражение в намаляването на броя на предприятията и
работните места в сектора.

•

Независимо че са налице малко доказателства за
преместване, очевидно е, че съвкупното производство
се е преместило от ЕС към държави с ниски
производствени разходи (по-специално Китай и
Индия).

•

Провинция
Нуоро,
където
са
извършени
съкращенията, е главният център на текстилното
Сардиния.
Процентът
на
производство
в
безработицата е висок (10,8 % през 2006 г. в сравнение
със средния процент за страната през същата година,
който е 6,8 %), като дялът на безработните е най-висок
сред най-младото и най-възрастното население.

