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OBRAZ PRZEMYSŁU W EUROPIE

Przemysł UE wytwarza mniej więcej trzecią część wartości dodanej brutto UE, przy czym 
prawie 3/4 europejskiego eksportu stanowią wyroby przemysłowe, a sektor ten zapewnia 1/3 
zatrudnienia, będąc źródłem utrzymania 57 milionów osób. Jeżeli wziąć pod uwagę efekt 
mnożnikowy, w wyniku którego każde stanowisko w przemyśle wiąże się ze stworzeniem
w przybliżeniu dwóch dodatkowych miejsc pracy w usługach powiązanych, jego wpływ na 
zatrudnienie jest jeszcze większy. 

Przemysł w UE27 (Eurostat)

% wartości 
dodanej brutto 

(2008)

Zatrudnienie (2008)
% całkowitej liczby

w milionach

Liczba 
przedsiębiorstw

w tysiącach 
(2007)

Górnictwo i wydobycie 1 0.4 0.8 21.4
Przemysł wytwórczy 16.8 16.8 37.0 2 323
Energetyka, dostawy gazu 
ziemnego i wody

2.3 0.8 1.7 36.0

Budownictwo 6.4 8.4 17.0 3 090
ŁĄCZNIE 26.5 26.4 56.5 5 470.4

RENESANS PRZEMYSŁU W EUROPIE

Przemysł europejski ucierpiał wskutek niedawnego głębokiego kryzysu gospodarczego. Lecz 
kryzys ten uwidocznił również znaczenie przemysłu dla gospodarki UE i pokazał, że nie 
podjęto wystarczających działań, by w pełni sprostać jego potrzebom w obecnych trudnych 
warunkach. Przemysłowi poświęca się obecnie mniej uwagi niż usługom i sektorowi 
finansów będącymi w centrum dyskusji. Polityka przemysłowa UE kierowała się często 
kryterium, według którego rynki powinny regulować się same i dotychczas była ona 
realizowana poprzez podejmowanie indywidualnych środków, przy nikłej koordynacji między 
państwami członkowskimi. Była to w dużym stopniu reakcja na zmieniającą się sytuację, zaś 
rzadko działania oparte na wcześniejszej analizie. 

BIEŻĄCE WYZWANIA

Proces restrukturyzacji przemysłu rozpoczął się jeszcze przed nadejściem kryzysu 
gospodarczego. Obecnie musi on zmierzyć się z potęgującymi się wzajemnie wyzwaniami:

a) Coraz szybsze zmiany towarzyszące rozwojowi światowej gospodarki miały ciągły
i duży wpływ na przemysł. Linia demarkacyjna między krajami rozwiniętymi
a rozwijającymi się oraz tradycyjny podział między sektorami ich dominacji zmienia 
się codziennie w wyniku coraz większej konkurencji. Popyt na światowym rynku 
ulega szybkim zmianom i wymaga od przedsiębiorstw reorientacji, restrukturyzacji
i zmiany specjalizacji. Nowy międzynarodowy podział pracy, na który wpływają 
szybko rozwijające się gospodarki, takie jak: Chiny, Indie, Brazylia czy Rosja, nasila 
presję związaną z globalizacją.  
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b) Wraz z postępem globalnego społeczeństwa opartego na wiedzy pojawiają się nowe 
formy globalizacji, w których innowacja i badania naukowe mają większą wartość niż 
siła robocza i praca wykonywana ręcznie, stanowiąc siłę napędową wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności.

c) Zmiana klimatu jest zjawiskiem bezsprzecznym i nieodwracalnym. Rozpoczęcie 
światowego wyścigu gospodarczego znacznie nadwyrężyło wszelkie zasoby. Mając na 
uwadze potrzebę złagodzenia zmiany klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej przy coraz szczuplejszych zasobach surowców i rosnącym 
zapotrzebowaniu, przemysł powinien dążyć w kierunku bezemisyjnych metod 
produkcji wykorzystujących zasoby w sposób możliwie najskuteczniejszy. 

d) Przeobrażenia demograficzne zmieniają znacznie profil zarówno konsumentów, jak
i dostawców.  Stały wzrost średniej wieku wymaga nowych produktów i form 
transportu oraz nowej organizacji pracy. Zabraknie wykwalifikowanych pracowników.

e) Szybka urbanizacja niesie ze sobą nowe wyzwania, między innymi w zakresie 
mobilności, budynków i logistyki. 

UGRUNTOWANIE WSPÓLNEGO PODEJŚCIA DO POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ

Strategia Europa 2020 po raz pierwszy zwraca uwagę na potrzebę nowego podejścia, 
przedstawiając projekt przewodni. Nadszedł czas, by UE w pełni wykorzystała wspólne 
możliwości zrównoważonej modernizacji i dalszego rozwoju bazy przemysłowej oraz 
zapewnienia zatrudnienia wysokiej jakości. Przemysł europejski powinien utrzymać pozycję 
lidera w kluczowych sektorach, a nie podążać za innymi. Nadszedł czas, by UE zdecydowała
o przyszłym kształcie swojego przemysłu.  Musi się ona upewnić, że wartość dodana jest 
tworzona w samej UE.

Jest oczywiste, że skuteczna polityka przemysłowa musi opierać się zarówno na: 

 nowej strukturze sektora finansowego, jak i
 doskonałej koordynacji makroekonomicznej polityki gospodarczej, podatkowej

i budżetowej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu bez stosowania 
dumpingu podatkowego (np. harmonizacja podatków dla przedsiębiorstw).

Niepowodzenie paradygmatu samoregulacji rynków finansowych musi prowadzić do 
opracowania nowych wieloaspektowych ram regulacyjnych zdolnych do sprowadzenia 
systemu finansowego do jego meritum:  przekształcenia oszczędności w przynoszące zysk 
inwestycje, szczególnie w przypadku przemysłu i MŚP. 

Należy wykorzystać możliwości, jakie daje art. 173 Traktatu o UE. Spójna i precyzyjna 
polityka przemysłowa, a także jasna strategia i wskaźniki zmierzające do zapewnienia
i monitorowania sukcesu powinny zostać wspólnie opracowane przez UE i jej państwa 
członkowskie. Odmienne tendencje w polityce przemysłowej (protekcjonizm, zarządzanie, 
zachęty, konkurencyjność) nie mogą wymknąć się spod kontroli.
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NOWA ZINTEGROWANA I ZRÓWNOWAŻONA POLITYKA PRZEMYSŁOWA W UE

Polityka przemysłowa UE powinna dążyć zarówno do trwałego, ekologicznego
i zwiększającego światową konkurencyjność odnowienia bazy przemysłowej, jak również do 
zrównoważonego przejścia z działalności głównie produkcyjnej na przemysł oparty na 
wiedzy. Kluczowe jest włączenie wszystkich dziedzin polityki UE zawierających wszelkie 
aspekty mające wpływ na przemysł. Wymaga to nowego poziomu współpracy w Komisji oraz 
ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

Zdaniem sprawozdawcy nowe podejście do przemysłu w Europie musi opierać się na 
piętnastu podstawowych czynnikach: 

1) Tworzenie łańcucha innowacji

Potrzebne są badania naukowe dotyczące przemysłu oraz opracowywanie i stosowanie 
innowacji, czyli cały łańcuch innowacji. Innowacja oznacza więcej niż tylko innowację 
technologiczną -  oznacza również innowację w zakresie organizacji, funkcjonowania 
przedsiębiorstw, projektowania i jakości wyrobów. Aby promować innowację, musimy 
stworzyć sprzyjające jej warunki w zakresie przepisów, standardów, patentów oraz prawa 
ochrony własności intelektualnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na nowe podstawowe 
technologie międzysektorowe (np. technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie
w zakresie mobilności, energii, bio- i nanotechnologii) i rozwijać je. Potrzebne są spójne 
strategie umożliwiające konwergencję i współpracę między różnymi sektorami innowacji. 
Polityka innowacji UE powinna koncentrować się na lukach w łańcuchu wartości. Należy 
zastosować nowe rozwiązania w głównych obszarach przyszłości, takich jak trwały rozwój, 
zmiany demograficzne czy urbanizacja.

2) Bardziej wydajne wykorzystanie zasobów

W ostatnich dekadach wydajność siły roboczej wzrastała o wiele szybciej niż wydajność 
zasobów (energii i surowców). W przemyśle koszty siły roboczej wynoszą około 20%, zaś 
koszty zasobów – 40%.  Znaczne zwiększenie wydajności zasobów w oparciu o unijne 
normy, zachęty, cele realizowane na poziomie wspólnotowym i przez przedsiębiorstwa,
a także systemy wspierania najlepszych dostępnych technologii wzmacniają trwały rozwój
i światową konkurencyjność przemysłu europejskiego, przynosząc nowe perspektywy 
rynkowe w globalnych łańcuchach wartości i stanowiąc zabezpieczenie dla zatrudnienia
w Europie. Należy obliczyć „bagaż ekologiczny” przedsiębiorstw w ramach obowiązkowego 
sprawozdania w sprawie trwałego rozwoju.

3) Przejrzyste cele dla produktów zgodnych z zasadami trwałego rozwoju

Zrównoważoną produkcję należy wesprzeć skoordynowanymi, innowacyjnymi pod 
względem ekologicznym normami dotyczącymi produktów, w oparciu o analizę cyklu życia 
(np. dyrektywa w sprawie ekoprojektu, normy dotyczące budynków i pojazdów). 

4) Korzystanie z przetargów publicznych
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Przetargi publiczne powinny być narzędziem służącym wprowadzeniu nowych produktów
i usług zgodnych z zasadami trwałego rozwoju zarówno w sektorze publicznym, jak
i prywatnym. Należy systematycznie korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą dyrektywa 
2004/181. Ponadto niezbędne jest lepsze ukierunkowanie wydatków publicznych na przyszłe 
inwestycje, głównie na korzyść gospodarki opartej na wiedzy i innowacji przemysłowej. 

5) Zwiększenie produkcji tzw. czystej energii

Energia i polityka przemysłowa są ściśle powiązane. Konieczne jest należyte zapewnienie 
dostaw energii, podczas gdy odnawialne źródła energii stanowią nowe rynki wzrostu 
generujące nowe miejsca pracy  wysokiej jakości. Polityka przemysłowa wymaga 
długoterminowej polityki energetycznej przewidującej politykę w zakresie zmian klimatu, 
rozsądne ceny energii i bezpieczeństwo dostaw, a jednocześnie przeciwdziałającej zjawisku 
ucieczki emisji gazów cieplarnianych.  

6) Przekonująca strategia w zakresie surowców

Przemysł europejski zależy od pewnego dostępu do surowców, co staje się coraz bardziej 
problematyczne. Poza należytym zagwarantowaniem wystarczających dostaw zasobów 
istnieje jednocześnie potrzeba opracowania właściwej strategii zmierzającej do odzyskiwania
w jak największym stopniu istniejących zasobów (np. dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego) i zaprzestania eksportu odpadów, co powinno zostać 
wzmocnione przez niezbędne badania i rozwój. Należy niezmiennie usuwać przeszkody dla 
uczciwego międzynarodowego handlu najważniejszymi zasobami przemysłowymi. 

7) Przekształcenia w handlu zmierzające do zapewnienia uczciwego współistnienia
i zrównoważonej produkcji

Międzynarodowa polityka handlowa jest bezsprzecznie kluczowa dla zapewnienia 
zrównoważonej produkcji. Handel sam w sobie nie jest celem, lecz stanowi część strategii 
przemysłowej.  Polityka handlowa powinna gwarantować sprawiedliwy dostęp do 
kluczowych i rozwijających się rynków. Wielostronny regulowany system w ramach WTO 
przewidujący mechanizm rozstrzygania sporów jest najskuteczniejszym i prawowitym 
środkiem zarządzania w przejrzysty sposób stosunkami handlowymi i ich rozwijania. 
Zrównoważona produkcja wymaga zapewnienia godziwych warunków pracy
i wynagrodzenia, a także obowiązkowych standardów ochrony środowiska. Powinno to zostać 
określone w umowach handlowych. 

8) Nakreślenie obowiązkowej sektorowej polityki przemysłowej

Aby promować trwały rozwój, różne podejścia sektorowe (zespoły zadaniowe, rady doradcze 
wysokiego szczebla, platformy innowacji, tj. LeaderShip, Cars 21, grupa robocza ds. 
teleinformatyki, grupa wysokiego szczebla w przemyśle chemicznym) powinny posiadać 
jasne ramy oraz strategiczną treść obejmującą oceny oddziaływania i plany działań.

                                               
1 Dz.U. L 134, 30.4.2004, s. 114-240
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9) Zaangażowanie MŚP

Należy wzmocnić MŚP będące podporą przemysłu europejskiego poprzez poprawę transferu 
technologii, dostęp do finansowania w postaci pożyczek bankowych, kapitału venture, ale 
również funduszy wspólnotowych za pośrednictwem programów ramowych. Ponadto należy 
zachęcać MŚP do większego udziału w zamówieniach publicznych, a także stworzyć im 
lepsze możliwości umiędzynarodowienia. 

10) Rozwijanie regionalnych obszarów działania

UE powinna w większym stopniu wspierać klastry innowacji w celu skoordynowanego 
propagowania transferu wiedzy, działalności naukowej, rozwoju kwalifikacji i infrastruktury.  
Ustanowienie europejskich klastrów konkurencyjności i nowych ugrupowań różnych 
podmiotów tworzących innowacje (przedsiębiorstw, ośrodków akademickich i badawczych -
„ekosystemów”) oraz sieci przemysłowych zapewniających operacyjny przepływ wiedzy,
a także zaangażowanie wielu podmiotów jest kluczowe dla decyzji dotyczących inwestycji. 
Europejski Bank Inwestycyjny musi wzmocnić powiązania między polityką przemysłową
a spójnością terytorialną.

11) Przewidywanie kierunków zmian w przemyśle

Polityka przemysłowa powinna w coraz większym stopniu przewidywać zmiany
i proponować dla nich rozwiązania dzięki tworzeniu długoterminowych strategii. 
Potrzebujemy stworzenia nowego instrumentu przy dużym zaangażowaniu partnerów 
społecznych.

12) Działania w zakresie restrukturyzacji

Należy zapewnić perspektywy pracownikom i firmom dotkniętym restrukturyzacją 
wynikającą ze zmian strukturalnych lub będącą następstwem globalizacji.  Można tego 
dokonać poprzez stworzenie zespołu zadaniowego ds. restrukturyzacji i wykorzystanie
w większym stopniu funduszy strukturalnych w procesie restrukturyzacji. Mając na uwadze 
różnice między regionami, należy podjąć działania w zakresie dezindustrializacji,
w szczególności w nowych państwach członkowskich.

13) Podniesienie kwalifikacji

Zasoby właściwie wykwalifikowanej siły roboczej są niewystarczające wobec potrzeb
w zakresie restrukturyzacji i modernizacji przemysłu europejskiego. Należy nawiązać dialog 
między władzami publicznymi zajmującymi się systemami edukacji i partnerami społecznymi
w celu wypracowania praktycznych rozwiązań w zakresie uregulowania kwestii 
przechodzenia ze szkół na rynek pracy oraz w celu opracowania procesu dalszego
zdobywania kwalifikacji, który byłby możliwie najkorzystniejszy zarówno dla pracodawców, 
jak i pracowników. Innowacyjność i kwalifikacje wymagają dalszych usprawnień na 
poziomie kształcenia wyższego.

14) Zwiększenie udziału pracowników w procesie decyzyjnym
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Większy udział pracowników zapewnia poprawę jakości i zapobiega niedostatecznym 
warunkom pracy w procesie modernizacji. Systemy społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstw uwzględniającemu 
aspekty społeczne.

15) Strategie długoterminowe

Poza zintegrowanym podejściem do europejskiej polityki przemysłowej decyzje inwestycyjne 
oraz cykle innowacji w przemyśle wymagają długoterminowych wytycznych w zakresie 
ustawodawstwa.

Zintegrowana i zrównoważona polityka przemysłowa to tylko jedna strona medalu.  Drugą 
jest wyraźne zaangażowanie przemysłu w inwestycje unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy kwalifikacji, zapewnienie opłacalności produktów
i metod ich wytwarzania oraz strategiczne partnerstwo między przedsiębiorstwami w UE.


