
MACIEJ WALKOWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Od recesji do reindustrializacji. Nowy priorytet rozwoju
spo³eczno-gospodarczego Unii Europejskiej w dobie

narastaj¹cej konkurencji globalnej1

Wstêp

W latach 2008–2009 ca³a gospodarka œwiatowa z USA i UE na czele pogr¹¿y³y siê
w g³êbokim kryzysie finansowym, który nastêpnie dotkn¹³ realnej sfery gospodarczej,
naznaczonej stagnacj¹ lub recesj¹ i rosn¹cym bezrobociem. Z perspektywy kilku kolej-
nych lat wypada odnotowaæ, ¿e istnieje wiele dowodów na potwierdzenie tezy, ¿e Sta-
ny Zjednoczone choæ powoli, to jednak skutecznie wychodz¹ z kryzysu, a nowe
wschodz¹ce potêgi globalne – Chiny i Indie stopniowo wracaj¹ na œcie¿kê przyspieszo-
nego rozwoju. Z wa¿niejszych globalnych graczy (global players), nie licz¹c Brazylii
i Japonii (efekty tzw. abenomiki bowiem nie jednoznacznie pozytywne), jedynie Unia
Europejska nadal tkwi w wyraŸnej stagnacji gospodarczej. Wg wyliczeñ Eurostatu
w 2014 roku PKB w UE-28 wzrós³ zaledwie o 1,4%, a stopa bezrobocia wynios³a wy-
sokie 11%. Co prawda w marcu 2015 roku Eurostat bezrobocie szacowa³ ju¿ na pozio-
mie 9,8%, ale nadal by³o ono odczuwalnie wy¿sze ni¿ w Stanach Zjednoczonych. Jak
poda³ amerykañski Departament Pracy stopa bezrobocia w USA (poza rolnictwem),
w grudniu 2014 roku wynios³a – 5,6 proc. W Europie po kilkunastu latach, jak siê oka-
zuje, raczej bezrefleksyjnej wiary w sukces „gospodarki opartej na wiedzy”, czyli opar-
tej na sferze e-ekonomii i us³ugach wiedzoch³onnych (KIS) oraz dostrze¿eniu b³êdu,
jakim by³a zainicjowana pod koniec lat 80. minionego wieku deindustrializacja, decy-
denci polityczni, zarówno na poziomie pañstw cz³onkowskich, jak i instytucji wspól-
notowych postanowili wróciæ do idei rozwoju nowoczesnego i konkurencyjnego
przemys³u. Wspomniana deindustrializacja, oznacza³a przenoszenie przez europejskie
korporacje pracoch³onnej produkcji do „najwiêkszej fabryki œwiata”, czyli Chin oraz
innych „rynków wschodz¹cych” z Azji Po³udniowej i Wschodniej. Wi¹za³o siê z utrat¹
tysiêcy miejsc pracy w przemyœle europejskim, rosn¹cym bezrobociem i niezadowole-
niem spo³ecznym. Analogiczna sytuacja dotyczy³a polityki amerykañskiej wobec
ChRL. Chiny z pozycji podwykonawcy stopniowo stawa³y siê producentem wyrobów
gotowych, coraz zreszt¹ nowoczeœniejszych („made in China” wypierane przez „ created
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culty of Political Science and Journalism, Department of International Business Relations].



in China”), które za spraw¹ rozmaitych praktyk dumpingowych w sferze wytwórczej,
socjalnej i finansowej (znacznie niedowartoœciowane renminbi) sta³o siê realn¹ i nadal
– mimo zobowi¹zañ WTO – nie do koñca uczciw¹ konkurencj¹ dla produktów europej-
skich. Sytuacja ta powoduje wypieranie na wielu rynkach œrednio i wysoko przetwo-
rzonych wyrobów europejskich przez produkty chiñskie i koniecznoœæ wzmocnienia
nowoczesnej bazy przemys³owej w Europie, czyli reidustrializacji gospodarki europej-
skiej. Do po³owy roku 2014 wyraŸnymi przejawami zmiany strategii unijnej sta³a siê
realizacja takich programów jak: „Small Business Act”, JASPERS (Joint Assistance to
Support Projects in European Regions), JEREMIE (Joint European Resources for
Micro to Medium Enterprise), jego uzupe³nienia JASMINE (Joint Action to Support
Micro-Finance Institutions in Europe), JESSICA (Joint European Support for Sustaina-
ble Investment in City Areas) oraz Programu ramowego na rzecz konkurencyjnoœci
i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) (Naj-

pierw; ¯bik, 2015).
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(w %, dane z grudnia 2014)

�ród³o: Eurostat.



Przeprowadzenie rewolucyjnych zmian w przemyœle sta³o siê te¿ priorytetem Stra-
tegii „Europa 2020” Dwie z inicjatyw przewodnich realizowanych w ramach tej strate-
gii dotycz¹ sektora przemys³u. S¹ to:
– „Polityka przemys³owa w erze globalizacji”, której celem jest zapewnienie firmom,

zw³aszcza ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom (MŒP), lepszych warunków do pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz budowanie solidnej i trwa³ej bazy prze-
mys³owej, konkurencyjnej w skali œwiatowej;

– „Unia innowacji”, której celem jest stworzenie lepszych warunków dla biznesu oraz
zapewnienie firmom dostêpu do finansowania badañ i innowacji, tak by innowacyj-
ne pomys³y przeradza³y siê w nowe produkty i us³ugi, które z kolei prze³o¿¹ siê na
wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.
Dodatkowo w 2012 roku Komisja Europejska zaktualizowa³a inicjatywê przewod-

ni¹ w dziedzinie polityki przemys³owej zatytu³owan¹ „Silniejszy przemys³ europejski
na rzecz wzrostu i o¿ywienia gospodarczego”, której celem jest wspieranie innowacji
przemys³owych i gospodarki realnej. W kolejnych latach nast¹pi³o wyraŸne przyspie-
szenie dzia³añ id¹cych w kierunku reindustrializacji gospodarki europejskiej. Oprócz
wymienionych, powodów aby takiej reorientacji w polityce gospodarczej UE dokonaæ,
by³o a¿ nadto (Zrozumieæ).

Przyczyny priorytetowego znaczenia polityki reindustrializacji w UE

W listopadzie 2014 roku Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
opublikowa³a kompleksowy raport na temat perspektyw rozwoju globalnej gospodar-
ki, ostrzegaj¹c w nim, ¿e strefie euro grozi d³ugotrwa³a stagnacja, która mia³aby bardzo
niekorzystny wp³yw na ca³¹ gospodarkê œwiatow¹. Autorzy dokumentu ostrzegaj¹, ¿e
d³ugotrwa³a stagnacja w strefie euro „mo¿e poci¹gn¹æ w dó³ œwiatowy wzrost i spowo-
dowaæ efekt domina w innych gospodarkach poprzez takie powi¹zania z nimi, jak fi-
nanse i wymiana handlowa”. Dokument g³osi, ¿e wzrost gospodarczy w strefie euro
– rdzeniu gospodarczym i finansowym UE – jest zdecydowanie za s³aby i istnieje po-
wa¿ne ryzyko, ¿e o ile nie wzroœnie popyt, region wpadnie w trwa³¹ stagnacjê. „Gospo-
darka œwiatowa rozwija siê powoli, a wskaŸniki wymiany handlowej i inwestycji
utrzymuj¹ siê na poziomie poni¿ej œredniej, zarówno w gospodarkach zaawansowa-
nych, jak i na wschodz¹cych rynkach” – konstatuje OECD. Raport przewiduje co prawda
niewielkie globalne przyspieszenie wzrostu gospodarczego w roku 2015, ale przy wyraŸ-
nych ró¿nicach miêdzy poszczególnymi regionami. Najwy¿sza dynamika rozwojowa spo-
dziewana jest w USA (3,1 proc. w roku 2015 i 3,0 proc. w roku 2016). Spowolniæ ma
natomiast wzrost gospodarczy w Chinach, który jednak w 2015 roku i tak wyniesie wyso-
kie 7,1 proc., a rok póŸniej – 6,9 proc. Wed³ug OECD wzrost gospodarczy w strefie euro
w roku 2015 zwiêkszy siê zaledwie do 1,1 proc., a w roku 2016 do 1,7 proc. Równie¿ prog-
nozy Fed, banku centralnego Stanów Zjednoczonych oraz presti¿owego waszyngtoñ-
skiego think tanku Brookings Institution zawieraj¹ pesymistyczne prognozy dla Europy.
Niepokój tych instytucji budzi nie tylko perspektywa rozwojowa ca³ej strefy euro, ale te¿
ewentualne spowolnienie najwiêkszej gospodarki w Europie, czyli gospodarki Niemiec
(Macierewicz, 2015; The Investment; Strefie; OECD: stagnacja; Mann, 2014; Society).
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We wrzeœniu 2014 roku podobnie pesymistyczne jak OECD rekomendacje dla strefy
euro opracowa³ Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Œwiatowy. MFW w ra-
porcie z 2014 roku – „WORLD ECONOMIC OUTLOOK Legacies, Clouds, Uncerta-
inties”, wzrost gospodarczy w USA w 2015 roku prognozuje na poziomie 3,1 proc,
w Chinach na poziomie 7,1 proc., a w strefie euro na poziomie zaledwie 1,3 proc. Insty-
tucje te zaapelowa³y zarazem do europejskich przywódców politycznych – zarówno
na poziomie pañstw, jak i instytucji wspólnotowych – o pilne decyzje w sprawie po-
budzenia w Europie du¿ych inwestycji infrastrukturalnych. Zwróci³y siê te¿ do Euro-
pejskiego Banku Centralnego o niestandardowe metody o¿ywienia gospodarki
europejskiej, co zreszt¹ dokona³o siê, gdy w styczniu 2015 roku ECB podj¹³ decyzjê
o interwencjonistycznej polityce monetarnej (QE – Quantitive Easing), czyli luzowa-
niu iloœciowym. Dzia³anie to polega³o na kontrolowanym dodruku euro, czyli skupie
przez ECB obligacji rz¹dowych pañstw cz³onkowskich. Wartoœæ programu to 1,1 bi-
liona euro, czyli oko³o 60 miliardów euro miesiêcznie, s³u¿¹ce celowemu os³abieniu
euro i podniesieniu w ten sposób miêdzynarodowej konkurencyjnoœci produkcji eu-
ropejskiej (Macierewicz, 2015; The Investment; Strefie; OECD: stagnacja; Mann,
2014; Society; World).
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Wykres 2. Prognoza wzrostu PKB w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej w 2015 roku
(w %, w stosunku do roku poprzedniego)

�ród³o: Eurostat.



Charakterystyka produkcji przemys³owej w Europie

Podkreœliæ nale¿y, ¿e znaczenie gospodarcze dzia³alnoœci przemys³owej w Europie
jest ogromne, dalece wykraczaj¹c poza procentowy, w ostatnich latach zbli¿ony do
15–16 proc. wk³ad sektora w wytwarzanie PKB. Przemys³ europejski odpowiada za
ponad 80% unijnego eksportu i 80% prywatnych nak³adów na badania naukowe i inno-
wacje. Niemal jedna czwarta miejsc pracy w sektorze prywatnym stanowi¹ stanowiska
w przemyœle, czêsto wymagaj¹ce wysokich kwalifikacji, a ka¿de dodatkowe miejsce
pracy w przetwórstwie przemys³owym prowadzi do powstania od 0,5 do 2 miejsc pracy
w innych sektorach gospodarki. Przemys³ europejski jest œwiatowym liderem pod
wzglêdem zrównowa¿onego rozwoju. Generuje nadwy¿kê w wysokoœci 365 mld euro
w handlu produktami przetworzonymi (1 mld euro dziennie), uzyskiwan¹ g³ównie
dziêki kilku œwiatowej klasy bran¿om o œrednim i wysokim poziomie zaawansowania
technologicznego, w których posiada przewagi komparatywne. Nale¿¹ do nich bran¿e
takie jak: motoryzacyjna, maszyn przemys³owych i urz¹dzeñ precyzyjnych, sprzêtu
elektrycznego. Ponadto: bran¿a transportowa, sektor farmaceutyczny i chemiczny, ty-
toniowy, aeronautyka i sektor przestrzeni kosmicznej, przemys³ drzewny, papierniczy,
media drukowane i elektroniczne oraz sektor rolno-spo¿ywczy (szczególnie pod k¹tem
jakoœci produkcji oraz w produkcji napojów). S³abiej na tle konkurencji miêdzynarodo-
wej prezentuje siê natomiast bran¿a odzie¿owa i tekstylna, komputerowa i elektronicz-
na, produkcja wyrobów skórzanych, plastikowych i gumowych, przemys³ drzewny
(z chlubnym wyj¹tkiem Polski, drugiego po Chinach producenta mebli w œwiecie) i ra-
finerii paliw. UE jest wiêc œwiatowym liderem w wielu sektorach produkcji o znaczeniu
strategicznym i bezsprzecznie posiada du¿e atuty konkurencyjne w sferze produkcji
przemys³owej. Na przewagê konkurencyjn¹ przemys³u europejskiego sk³adaj¹ siê: wy-
soko wykwalifikowani i kreatywni pracownicy, znaczny udzia³ produkcji krajowej
w eksporcie towarów (porównywalny z USA i Japoni¹ i znacznie wy¿szy ni¿ w Chinach
i Korei P³d.) oraz przewaga komparatywna zwi¹zana z wybranymi produktami o wyso-
kiej jakoœci o œrednim i wysokim stopniu przetworzenia (European Competitiveness).

Sukcesy w wybranych rodzajach produkcji przemys³owej nie oznacza³y jednak bra-
ku barier i przeszkód powa¿nie utrudniaj¹cych firmom europejskich szybki i stabilny
rozwój. Kryzys 2008+ uwidoczni³ znaczenie gospodarki realnej i silnego przemys³u
oraz jego s³abn¹ce znaczenie w UE. Od 2008 r. liczba miejsc pracy w przemyœle
zmniejszy³a siê o prawie 4 mln, a w 2014 roku udzia³ przemys³u w PKB zmniejszy³ siê
z 15,4% do 15,1%. Wydajnoœæ produkcji w porównaniu z g³ównymi konkurentami UE
w œwiecie, USA, Japoni¹, Chinami i Kore¹ P³d. systematycznie spada. Spadek udzia³u
przemys³u w ostatnich latach w wartoœci dodanej wynika³ g³ównie ze spadku wzglêd-
nych cen produkcji w odniesieniu do us³ug, które z kolei odnotowywa³y wolniejsze
tempo spadku wydajnoœci. Od pocz¹tku roku 2008 do koñca roku 2013, udzia³ us³ug
w UE spad³ o 9% w relacji do PKB, podczas gdy produkcja przemys³owa o 12%. UE
nadal stosunkowo daleko jest do realizacji swego g³ównego celu reindustrializacji, czy-
li 20% udzia³u przemys³u w PKB. £¹czny jego udzia³ spad³ z 18,5% w 2000 roku do
nieco ponad 15% w 2013 roku. Jedynie w oœmiu pañstwach cz³onkowskich (Republika
Czeska, Rumunia, Irlandia, Wêgry, S³owacja, Niemcy, S³owenia i Litwa) produkcja
przemys³owa stanowi ponad 20% wartoœci dodanej. We wszystkich pozosta³ych pañ-
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stwach cz³onkowskich wskaŸnik ten kszta³tuje siê poni¿ej tego pu³apu. Z wa¿niejszych
dla rozwoju UE gospodarek szczególnie dotyczy to Francji i Wielkiej Brytanii. Dodat-
kowo – Grecji i Cypru. Nadmierne jest te¿ uzale¿nienie w rozwoju przemys³u od najno-
woczeœniejszej gospodarki europejskiej, czyli gospodarki Niemiec. Wielkoœæ produkcji
przemys³owej w Europie powinna byæ bardziej harmonijnie roz³o¿ona. Silna i nowo-
czesna baza przemys³owa we wszystkich pañstwach cz³onkowskich musi wiêc mieæ
kluczowe znaczenie dla o¿ywienia gospodarczego i konkurencyjnoœci w Europie
(Dzia³ania).

Ponadto, ze sprawozdania „Reindustrialising Europe” z 2014 roku wynika, ¿e wy-
dajnoœæ pracy w przemyœle w kilku pañstwach cz³onkowskich co prawda wzros³a, ale
by³o to spowodowane zmniejszon¹ produkcjê przy wiêkszej redukcji pracowników.
W ci¹gu piêciu lat, licz¹c od 2007 do 2012 roku, tylko w Niemczech uda³o siê zwiêk-
szyæ zatrudnienie w przemyœle. W pozosta³ych gospodarkach zatrudnienie w ga³êzi tej
mala³o. Sprawozdanie to stanowi opart¹ na wskaŸnikach ocenê realizacji polityki prze-
mys³owej na szczeblu UE i krajowym, w podziale na poszczególne pañstwa.

Sytuacjê komplikuje te¿ fakt du¿ych dysproporcji wewn¹trz samej Unii, dotycz¹cych
mierzonego przy u¿yciu wielu parametrów poziomu konkurencyjnoœci przemys³u. Ilo-
œciow¹ ocenê konkurencyjnoœci przemys³u UE, oprócz wymienionego, zawiera inne
sprawozdanie z 2014 roku, zatytu³owane „Helping Firms Grow”. Z obydwu analiz wy-
nika, ¿e pañstwa cz³onkowskie UE pod k¹tem konkurencyjnoœci mo¿na podzieliæ na
cztery grupy:
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Wykres 3. Procentowy wk³ad produkcji przemys³owej w PKB pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej
(porównanie danych z roku 2008 i 2013)
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– gospodarki o wysokiej i zwiêkszaj¹cej siê konkurencyjnoœci: Niderlandy, Niemcy,
Dania i Irlandia;

– gospodarki o wysokiej konkurencyjnoœci, która jednak znajduje siê w stagnacji lub
maleje: Belgia, Zjednoczone Królestwo, Austria, Francja, W³ochy, Luksemburg,
Szwecja i Finlandia;

– gospodarki o niskiej konkurencyjnoœci, która ulega poprawie: Estonia, Litwa, Hisz-
pania, £otwa, Republika Czeska, Wêgry, Polska, Portugalia, Rumunia, S³owacja
i Grecja;

– gospodarki o niskiej konkurencyjnoœci, która znajduje siê w stagnacji lub maleje:
S³owenia, Bu³garia, Chorwacja, Malta i Cypr.
Szczególny niepokój budziæ powinien niski stan konkurencyjnoœci gospodarki

hiszpañskiej oraz malej¹ca konkurencyjnoœæ przemys³u brytyjskiego, francuskiego
i w³oskiego (Konkurencyjnoœæ).

Charakterystyka g³ównych dzia³añ przyjêtych w UE na rzecz realizacji wizji
„uprzemys³owionej Europy”

W zwi¹zku z tak skonstruowan¹ diagnoz¹ oraz du¿ym i nie w pe³ni wykorzystanym
potencja³em przemys³owym, Jean-Claude Juncker, jeszcze jako kandydat na urz¹d
przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej, w lipcu 2014 roku zaproponowa³ program na
rzecz zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, sprawiedliwoœci i zmian demokratycz-
nych, bêd¹cy swoistym przegl¹dem za³o¿eñ i realizacji Strategii Europa 2020. Komisja
Europejska za swoje najwa¿niejsze zadanie uzna³a pokryzysow¹ odbudowê w Europie,
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przywrócenie zaufania europejskich obywateli do idei integracji, skoncentrowanie po-
lityki na najistotniejszych wyzwaniach, przed którymi stoj¹ gospodarki pañstw cz³on-
kowskich i ich spo³eczeñstwa, jak równie¿ wzmocnienie legitymacji demokratycznej
UE. Odnowiona wspó³praca zwi¹zana jest ze wszystkimi pañstwami w strefie euro
i poza ni¹ w ramach Unii oraz z innymi pañstwami w ramach strefy Schengen. Podkre-
œla siê przy tym, ¿e Traktaty dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ dochodzenia do wspólnych celów
ró¿n¹ prêdkoœci¹ i w ramach ró¿nych ustaleñ. W swoim programie J. C. Juncker kon-
centruje siê na dziesiêciu kluczowych obszarach polityki. Jeden z kluczowych jego
elementów to pog³êbiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnêtrzny, oparty na wzmoc-
nionej bazie przemys³owej. W praktyce oznacza to znacz¹ce zwiêkszenie udzia³u prze-
mys³u w unijnym PKB z 15 do 20 proc. do 2020 roku. W opinii J. C. Junckera powinno
to pozwoliæ Europie utrzymaæ pozycjê œwiatowego lidera w strategicznych sektorach
gospodarki, takich jak: sektor motoryzacyjny, aeronautyka, in¿ynieria, programy kos-
miczne, chemikalia i przemys³ farmaceutyczny. Inne kluczowe aspekty to: stymulowa-
nie inwestycji w nowe technologie, poprawa otoczenia biznesu, u³atwiony dostêp do
rynków i do finansowania, zw³aszcza dla sektora MŒP; bardziej restrykcyjna kontrola
nad bankami za pomoc¹ jednolitego mechanizmu nadzorczego oraz jednolitego me-
chanizmu ich restrukturyzacji i uporz¹dkowanej likwidacji; uzupe³nienie przepisów
dotycz¹cych banków uni¹ rynków kapita³owych, co obni¿yæ ma koszt pozyskania ka-
pita³u, zw³aszcza dla MŒP, pomóc w zmniejszeniu bardzo du¿ej zale¿noœci gospodarki
europejskiej od finansowania bankowego oraz zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ Europy jako
miejsca do inwestowania; promocja mobilnoœci pracowników, zw³aszcza w tych ob-
szarach, gdzie stale odnotowuje siê braki si³y roboczej i niedopasowanie umiejêtnoœci
zawodowych do potrzeb rynku; rygorystyczne wdro¿enie dyrektywy o delegowaniu
pracowników i eliminacja dumpingu socjalnego w Unii Europejskiej. Ostatni element
stanowi walka z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi, wraz z pra-
niem brudnych pieniêdzy (Juncker, 2014).

W dobie postêpuj¹cej globalizacji, coraz wiêkszej konkurencji globalnej ze strony
rynków wschodz¹cych z Chinami i Indiami na czele oraz odbudowie gospodarczej i fi-
nansowej w USA, Komisja s³usznie dostrzeg³a, ¿e d³ugotrwa³y dobrobyt gospodarczy
w Europie g³ównie zale¿a³ bêdzie od si³y europejskiego przemys³u, a w mniejszym
stopniu od sektora us³ug i banków. Uczyni³a to co prawda przynajmniej dziesiêæ lat za
póŸno, ale wa¿ne ¿e do konstatacji takiej w ogóle dosz³o. Dlatego te¿ UE za wiod¹ce
zadanie do roku 2020 postawi³a sobie wizjê reindustrializacji, czyli wspieranie konku-
rencyjnoœci przemys³u i przedsiêbiorstw unijnych, zwiêkszanie w nich zatrudnienia
i pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych
przedsiêbiorczoœci, zw³aszcza w sektorze MŒP (Opinia Europejskiego)2.
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2 Rdzeniem produkcji przemys³owej w UE jest sektor ma³ych œrednich przedsiêbiorstw (MŒP).
Firmy tego typu stanowi¹ 98% przedsiêbiorstw w Unii, zapewniaj¹ 67% istniej¹cych miejsc pracy
w sektorze prywatnym. Ponadto przypada na nie a¿ 80% nowo powsta³ych miejsc pracy. Generuj¹ rów-
nie¿ ponad po³owê ca³oœci wartoœci dodanej tworzonej przez przedsiêbiorstwa w UE. MŒP stanowi¹
wiêc kluczowy czynnik pobudzaj¹cy wzrost gospodarczy, zatrudnienie i integracjê spo³eczn¹. Wp³yw
na ograniczon¹ konkurencyjnoœæ MŒP w œwiecie ma niskie umiêdzynarodowienie ich dzia³alnoœci na
obszarze Europy i poza ni¹. Wed³ug szacunków, aktualnie zaledwie 25% unijnych MŒP prowadzi
b¹dŸ prowadzi³o dzia³alnoœæ eksportow¹. Zaledwie 13% z nich regularnie eksportowa³o poza granice



W komunikacie prasowym z wrzeœnia 2014 roku KE podkreœla, ¿e aby wzrost gos-
podarczy w Europie nie zosta³ zahamowany, UE i pañstwa cz³onkowskie musz¹ w trybie
pilnym rozwi¹zaæ szereg niepokoj¹cych problemów. Zaliczono do nich: zapewnienie
wzrostu inwestycji (skuteczniejsze innowacje i komercjalizacja badañ oraz dostêp do
wysoko wykwalifikowanej si³y roboczej); lepszy dostêp firm do finansowania (³atwiej-
szy kredyt bankowy dla sektora MŒP i pozabankowe Ÿród³a finansowania); sprawniej
dzia³aj¹c¹ administracjê publiczn¹ (czasoch³onne i kosztowne przepisy podatkowe,
korupcja i nieskuteczne systemy wymiaru sprawiedliwoœci uznaje siê za najbardziej
szkodliwe dla rozwoju przedsiêbiorstw); stworzenie szerszego dostêpu przedsiêbior-
com do rynków zagranicznych oraz poprawê innowacyjnoœci produkcji i zapewnienie
ni¿szych cen energii (pr¹du i gazu) (Opinia Europejskiego).

Na poziomie instytucji wspólnotowych, Komisji, Rady UE i PE nie bez przyczyny
szybko zrozumiano, ¿e g³ównym instrumentem s³u¿¹cym do urzeczywistnienia wizji
nowoczesnej, konkurencyjnej i uprzemys³owionej Europy nadal pozostaæ musi spraw-
nie funkcjonuj¹cy, spójny i dynamiczny Jednolity Rynek, dysponuj¹cy ponad 500 mln
konsumentów, 220 mln pracowników i 21 mln przedsiêbiorców. Zintegrowany Jedno-
lity Rynek ewoluowaæ ma w tej materii w kierunku doprowadzenia do stworzenia:
pe³nej i zintegrowanej infrastrukturalnej sieci informacyjnej, energetycznej i transpor-
towej; otwartego i zintegrowanego rynku wewnêtrznego towarów i us³ug oraz przyjaz-
nego otoczenia administracyjnego i prawnego dla biznesu, w tym przejrzystych ram
regulacyjnych. Z punktu widzenia realizacji idei reindustrializacji konieczne jest przy
tym wydatne zwiêkszenie produktywnoœci przemys³u wytwórczego i zwi¹zanych
z nim us³ug. Wa¿ne jest te¿ okreœlenie strategicznych europejskich priorytetów prze-
mys³owych. Nieskoordynowane dzia³ania w ramach polityki krajowej musz¹ zostaæ
zast¹pione spójn¹ strategi¹ w ramach europejskiej polityki przemys³owej. Szczególnie
dotyczy to sektora MŒP i us³ug oko³o biznesowych (BPO) z nim zwi¹zanych (Polityka

Przemys³owa).
Na przestrzeni ostatnich 4–5 lat Komisja wielokrotnie sygnalizowa³a, ¿e Europa

pilnie potrzebuje nowoczesnej polityki przemys³owej, która bêdzie wspiera³a przedsiê-
biorstwa – zw³aszcza ma³e i œrednie – w reagowaniu na zmiany, jakie nios¹ ze sob¹ pro-
cesy globalizacji, skutki bie¿¹cego kryzysu gospodarczego oraz koniecznoœæ przejœcia
na gospodarkê niskoemisyjn¹ (pakiet klimatyczno-energetyczny UE). S³usznie uznaje
ona przy tym, ¿e europejski sektor farmaceutyczny, maszynowy, budowlany, motory-
zacyjny, chemiczny i lotniczy oraz rolno-spo¿ywczy (pod k¹tem jakoœciowym) nadal
posiadaj¹ wysoki poziom konkurencyjnoœci miêdzynarodowej. Problemy prze¿ywa
przede wszystkim przemys³ w³ókienniczy, odzie¿owy i skórzany, który w wyniku nie
zawsze uczciwej konkurencji pañstw azjatyckich (Chiny, Kambod¿a, Bangladesz) i la-
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Unii i tylko 2% przedsiêbiorstw tego typu inwestowa³o poza krajem pochodzenia. Ponadto w badaniu
Eurobarometru z 2012 r. wykazano niewykorzystany potencja³ w zakresie wzrostu MŒP – na rynkach
ekologicznych w Unii i poza jej granicami – pod wzglêdem umiêdzynarodowienia i dostêpu do za-
mówieñ publicznych. Kolejnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na konkurencyjnoœæ jest stosunkowo
s³aby duch przedsiêbiorczoœci (entrepreneurship) w UE. Zaledwie 45% obywateli pañstw Unii
(i mniej ni¿ 40% kobiet) chcia³oby pracowaæ na w³asny rachunek. W Stanach Zjednoczonych wskaŸ-
nik ten wynosi 55%, a w Chinach – 71%.



tynoamerykañskich (Gwatemala, Honduras, Salwador) wymaga ci¹g³ej restrukturyza-
cji. G³ównym wyzwaniem staje siê te¿ poprawa innowacyjnoœci produkcji, czyli
rozwiniêcie i wprowadzenie na rynek europejskich technologii wspomagaj¹cych roz-
wój przemys³owy (typu: biotechnologia przemys³owa, nanotechnologia, fotonika, mi-
kro- i nanoelektronika). G³ówn¹ si³¹ napêdow¹ innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci
gospodarki europejskiej – w projekcji Komisji – staæ siê ma kosmonautyka. Z jednej
strony Europa posiada wielki i zaawansowany technologicznie przemys³ kosmiczny,
który zaspokaja znaczn¹ czêœæ œwiatowego zapotrzebowania komercyjnego w dziedzinie
produkcji, wystrzeliwania i eksploatacji satelitów. Dostarcza te¿ systemy i œwiadczy
us³ugi z dziedziny telekomunikacji, nawigacji i obserwacji Ziemi, które zapewniaj¹
bezpieczeñstwo cz³onkom Unii i pomagaj¹ sprostaæ g³ównym wyzwaniom spo³ecz-
nym takim jak zmiany klimatyczne. Dziêki systemowi GNSS (globalny system nawi-
gacji satelitarnej), Galileo/EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego)
i programowi GMES (globalny monitoring œrodowiska i bezpieczeñstwa) oraz infra-
strukturze ³¹cznoœci satelitarnej zwiêkszaæ mo¿e siê konkurencyjnoœæ ró¿nych ga³êzi
przemys³u oraz rozwijaæ rynek produkcji i us³ug zwi¹zanych z kosmonautyk¹, zw³asz-
cza nowych us³ug satelitarnych. Wed³ug KE a¿ 800 mld euro (6–7 proc. PKB UE) zale-
¿y od systemów nawigacji satelitarnej. Dotychczas jednak systemy te pozostaj¹ poza
europejsk¹ kontrol¹ (g³ównie amerykañski GPS). Z drugiej jednak strony UE nadal we
wszystkich tych projektach ma spore opóŸnienia i nadal wystêpuj¹ w Europie ró¿ne ba-
riery finansowe i decyzyjne w tej sferze aktywnoœci. W sierpniu 2014 roku z kosmo-
dromu w Gujanie Francuskiej rosyjska rakieta Sojuz co prawda wynios³a na orbitê
kolejne dwie unijne satelity, jednak nied³ugo póŸniej Europejska Agencja Kosmiczna
(ESA – European Space Agency) poda³a, ¿e zosta³y one… ulokowane na niew³aœci-
wych orbitach. To symboliczne wydarzenie by³o tylko niechlubnym zwieñczeniem
ci¹gu europejskich problemów technicznych, finansowych i decyzyjnych zwi¹zanych
z systemem Galileo/EGNOS. Europejski przemys³ kosmiczny zaczêto nazywaæ... ko-
micznym. Silna i narastaj¹ca konkurencja globalna w tej dziedzinie ze strony USA, In-
dii, Rosji, a w ostatnich latach szczególnie Chin wymaga ewidentnego wzmocnienia
wsparcia finansowego i administracyjnego dla tej ga³êzi przemys³u europejskiego. Ae-
ronautyka i przemys³ kosmiczny musz¹ pozostaæ europejskim priorytetem w kolejnych
dekadach. Europa powinna posiadaæ równowa¿n¹ do amerykañskiego systemu GPS
i rosyjskiego GLONASS alternatywê, w dodatku cywiln¹ a nie wojskow¹ (Polityka

Przemys³owa).
Dodatkowo przynajmniej dwa inne sektory produkcji europejskiej wymagaj¹ szcze-

gólnej uwagi i wsparcia. UE jest œwiatowym liderem w dziedzinie produkcji samo-
chodów. Dlatego te¿ ta dziedzina przemys³u ma zasadnicze znaczenie dla poprawy
sytuacji gospodarczej w Europie. Sektor motoryzacyjny zatrudnia tysi¹ce wykwalifi-
kowanych pracowników, pobudza rozwój wiedzy i innowacji w innych bran¿ach. Ponad-
to wnosi du¿y wk³ad w zagregowany unijny PKB, wyniki eksportu netto i wskaŸniki
inwestycji prywatnych w Europie. Innym sektorem o priorytetowym znaczeniu w Eu-
ropie jest turystyka. Przemys³ turystyczny wytwarza bezpoœrednio ponad 5 proc. PKB
Unii Europejskiej. W jego sk³ad wchodzi oko³o 1,8 mln firm, które zatrudniaj¹ oko³o
5,2 proc. ogó³u si³y roboczej (oko³o 9,7 mln miejsc pracy). Poœrednio zapewnia on nie-
mal 12 proc. miejsc pracy. Wspieraj¹c ró¿norodnoœæ i jakoœæ swojej oferty turystycz-
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nej, UE d¹¿y do tego, aby Europa nadal by³a najpopularniejszym celem wypraw
turystów z ca³ego œwiata (Zrozumieæ)3.

Aby posiadaæ wiod¹c¹ w œwiecie pozycjê w przemyœle Europa potrzebuje produkcji
innowacyjnej oraz rosn¹cych inwestycji w dobrze rokuj¹ce i strategiczne technologie
produkcyjne. Przedsiêbiorstwa zyskuj¹ce na podnoszeniu innowacyjnoœci, wydajnoœci
i konkurencyjnoœci szerzej nastawione s¹ bowiem na tworzenie nowych miejsc pracy.
Wg wyliczeñ Komisji ka¿de 1 euro zainwestowane na ten cel w przedsiêbiorstwie ge-
neruje oko³o 13 euro wartoœci dodanej, a dalszy wzrost inwestycji do poziomu 3% PKB
do roku 2020 prze³o¿y siê na powstanie kolejnych 3,7 mln miejsc pracy. Zintegrowany
i uproszczony charakter programu „Horyzont 2020” zwiêkszyæ ma udzia³ MŒP w tej
dziedzinie o co najmniej 20% (8,65 mld euro) w po³¹czonych bud¿etach priorytetów:
„Wiod¹ca pozycja w zakresie technologii wspomagaj¹cych i przemys³owych” i „Wyz-
wania spo³eczne”. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa zyska³y wiêc znacz¹ce miejsce
w tym programie. Mog¹ podejmowaæ wspó³pracê w ramach projektów jako cz³onko-
wie konsorcjum oraz pozyskiwaæ wsparcie za poœrednictwem kredytów i gwarancji.
Dostêpne jest tak¿e dofinansowanie szkoleñ biznesowych i doradztwa w celu rozpoz-
nania i zainteresowania inwestorów prywatnych. Wsparcie tego typu przyci¹gn¹æ ma
œrodki prywatne ze sfery venture capital do badañ i innowacji. Szacuje siê, ¿e ka¿de
1 euro zainwestowane przez UE na ten cel wygeneruje 5 euro dodatkowych funduszy.
Ró¿nica w stosunku do USA pod tym wzglêdem jest bowiem wyraŸna. W Stanach
Zjednoczonych 2/3 amerykañskich inwestycji w produkcjê jest finansowane poza sek-
torem finansowym, a w Europie zaledwie 1/3 (Horizon 2020 w skrócie).

Przepisy unijne i krajowe, obecnie zbyt restrykcyjne i biurokratyczne w tej dziedzi-
nie powinny wiêc znacznie lepiej sprzyjaæ wiêkszemu nap³ywowi kapita³u typu private

equity/venture capital, do gospodarki europejskiej, w szczególnoœci w celu wspierania
innowacji. Z procesami przemys³owymi nierozerwalnie zwi¹zany jest, wzmacniaj¹cy
ich bazê, sektor us³ug. Stanowi on 70% gospodarki europejskiej i zatrudnia najwiêksz¹
czêœæ si³y roboczej. Problematyczne wdra¿anie dyrektywy us³ugowej powoduje jednak
brak zintegrowanego rynku us³ug w Europie, co ma negatywny wp³yw zarówno na
handel wewn¹trzwspólnotowy (intra-EC trade), jak i na produktywnoœæ gospodarki.
W obu tych dziedzinach USA zajmuje wiod¹c¹ pozycjê w œwiecie ze wzglêdu na swój
znacznie bardziej zintegrowany rynek us³ug. Ten aspekt tak¿e wymaga wiêc poprawy
w UE (Horizon 2020 w skrócie).

Nadmieniæ w tym miejscu wypada, ¿e wspomniany pakiet œrodków o wartoœci
80 mld euro na rzecz rozwoju badañ naukowych, innowacji i konkurencyjnoœci w Eu-
ropie, pod nazw¹ „Horyzont 2020”, Komisja Europejska przedstawi³a w listopadzie
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3 Ciekawsze inicjatywy KE w tej dziedzinie to: Unijny program turystyki socjalnej „Calypso”,
który umo¿liwia niektórym grupom docelowym, np. seniorom, którzy stanowi¹ du¿y potencjalny ry-
nek, wyjazd na wakacje poza sezonem do innego kraju UE; doroczna impreza „Crossroads of Europe”
poœwiêcona turystyce kulturalnej, promuj¹ca miejsca oraz szlaki, które s¹ symbolami spotkania ró¿-
nych kultur; projekt „Modelowe Oœrodki Turystyczne Europy” (EDEN) promuj¹cy ma³o znane
oœrodki turystyczne zaanga¿owane w zrównowa¿ony rozwój spo³eczny, kulturalny i œrodowiskowy;
inicjatywa „50 000 turystów” jako innowacyjna forma wspó³pracy miêdzy Ameryk¹ Po³udniow¹
i Europ¹, której celem jest promowanie podró¿y poza sezonem, przy wykorzystaniu wolnych miejsc
w samolotach i hotelach.



2011 roku. Program ten, w opinii komisarz Máire Geoghegan-Quinn stanowi pierwsz¹
inicjatywê skupiaj¹c¹ wszystkie unijne œrodki finansowania badañ naukowych i inno-
wacji. Dotyczy on przede wszystkim planu przekszta³cania odkryæ naukowych w in-
nowacyjne produkty i us³ugi, które otworz¹ nowe mo¿liwoœci dla przedsiêbiorstw
i poprawi¹ jakoœæ ¿ycia i pracy. Fundusze programu „Horyzont 2020” przeznaczone s¹
na trzy g³ówne cele. Po pierwsze, program ma wspieraæ czo³ow¹ pozycjê UE w nauce
dziêki bud¿etowi w wysokoœci 24,6 mld euro (obejmuj¹cemu 77-procentowe zwiêk-
szenie œrodków na rzecz Europejskiej Rady ds. Badañ Naukowych). Po drugie, pro-
gram zak³ada zapewnienie europejskim przedsiêbiorcom wiod¹cej pozycji w zakresie
innowacji przemys³owych, na co przeznaczono 17,9 mld euro. Obejmuje to znacz¹ce
inwestycje w wysokoœci 13,7 mld euro w najwa¿niejsze technologie, a tak¿e lepszy do-
stêp do kapita³u oraz wsparcie dla MŒP. Po trzecie, 31,7 mld euro przeznaczono na
wa¿ne kwestie dotycz¹ce wszystkich mieszkañców pañstw cz³onkowskich UE, które
podzielono na szeœæ g³ównych zagadnieñ: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan;
bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe, zrównowa¿one rolnictwo, badania morskie oraz gospo-
darka ekologiczna; bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia; inteligentny, ekolo-
giczny i zintegrowany transport; dzia³ania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka
zasobami i surowcami; integracyjne, innowacyjne i bezpieczne spo³eczeñstwa.

W ramach programu „Horyzont 2020” zaplanowano inwestycje rzêdu prawie 6 mld
euro w rozwój europejskiego potencja³u przemys³owego, w dziedzinie kluczowych
technologii wspomagaj¹cych, które obejmuj¹: fotonikê oraz mikro- i nanoelektronikê,
nanotechnologie, materia³y zaawansowane oraz zaawansowane systemy produkcji i prze-
twarzania, a tak¿e biotechnologiê i technologie cyfrowe (Horyzont 2020 – program).

Jak podkreœla KE: „Podstawowe znaczenie dla wzrostu wydajnoœci przemys³u
europejskiego maj¹ w szczególnoœci technologie cyfrowe. Ich potencja³ w zakresie
przekszta³ceñ i rosn¹cy wp³yw na wszystkie sektory definiuje na nowo tradycyjn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i modele produkcyjne. Technologie te doprowadz¹ do powsta-
nia szeregu nowych produktów, w szczególnoœci wprowadzania przez przemys³ inno-
wacji w dziedzinie us³ug («przechodzeniem przemys³u na us³ugi», ang. «servitization
of industry»). W ca³ej gospodarce œwiatowej przeprowadzana jest obecnie digitalizacja
i polityka przemys³owa musi uwzglêdniaæ nowe mo¿liwoœci technologiczne, takie jak:
chmury obliczeniowe, du¿e zbiory danych i rozwój ³añcucha wartoœci danych, nowe
przemys³owe zastosowania internetu, inteligentne zak³ady produkcyjne, robotyka, dru-
kowanie i projektowanie trójwymiarowe” (Dzia³ania).

Innowacyjny przemys³ wymaga jednak nie tylko silnej i nowoczesnej bazy techno-
logicznej, ale te¿ odpowiednich umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych pracow-
ników. W UE s³usznie wiêc poœwiêca siê coraz wiêksz¹ uwagê edukacji, szkolnictwu
ró¿nego szczebla i szkoleniom, za priorytet uznaj¹c kszta³cenie techniczne (szko³y
œrednie i oœrodki szkolenia zawodowego, w tym rzemios³o). Nie przypadkiem bowiem
najsilniejszy przemys³ i najni¿sze wskaŸniki bezrobocia wœród m³odzie¿y odnotowuj¹
Niemcy, Austria i Holandia, gdzie dobrze funkcjonuje dualny system kszta³cenia, roz-
winiête jest kszta³cenie zawodowe a studia wy¿sze nadal maj¹ wzglêdnie elitarny cha-
rakter oraz Dania, ze znakomicie funkcjonuj¹cym modelem flexicurity.

Zmieniaj¹ce siê otoczenie globalne i narastaj¹ca konkurencja w produkcji wyrobów
nowoczesnych wymaga wiêc od pañstw cz³onkowskich UE sta³ego podnoszenia kwa-
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lifikacji i dopasowywanie umiejêtnoœci pracowniczych do potrzeb przedsiêbiorstw.
Braki w tej dziedzinie istniej¹ bowiem w ca³ej Europie. Pomimo konkurencyjnych sta-
wek p³ac pozostaje wiele wolnych miejsc pracy, które z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji zawodowych nie mog¹ byæ obsadzone. W badaniu z 2013 roku, 39% firm
europejskich odnotowano trudnoœci ze znalezieniem pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach, w porównaniu z 36% w 2008 i 35% w 2005 roku. Problemy ze znale-
zieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników najbardziej powszechne s¹
w sektorze produkcyjnym (43%), a najrzadziej w sektorze us³ug finansowych (30%).
Ponad 60% zak³adów w Austrii i krajach ba³tyckich Unii ma problemy z zatrudnieniem
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Chorwacja, Cypr, Grecja i Hiszpania ze
wskaŸnikiem poni¿ej 25% na tym tle prezentuj¹ siê najlepiej, ale te¿ dysponuj¹ znacz-
nie ni¿szym potencja³em innowacyjnoœci (Progress in industrial).

Wed³ug Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego nale¿y te¿ zaj¹æ siê pro-
blemem strukturalnego niedoboru na uczelniach wy¿szych naukowców w zakresie nauk
œcis³ych, g³ównie in¿ynierów, matematyków oraz studentów (Opinia Europejskiego).
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(w %, dane z grudnia 2014)
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Rozwiniêciem wczeœniej podjêtych dzia³añ UE sta³o siê powo³anie Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (European Fund for Strategic Investment
– EFSI) oraz realizacja programu COSME (Programme for the Competitiveness of En-
terprises and small and medium-sized enterprises). W listopadzie 2014 roku Komisja
zaprezentowa³a kompleksowy program pobudzenia inwestycji w Unii Europejskiej
zgodny z promowan¹ ide¹ reindustrializacji gospodarki europejskiej. Przyj¹³ on po-
toczn¹ nazwê Planu Junckera. Fundusz EFSI, posiadaj¹c gwarancje z bud¿etu europej-
skiego oraz œrodki pochodz¹ce z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) ma
w latach 2015–2017 do dyspozycji 21 mld euro (w tym 16 mld euro w formie gwarancji
bud¿etowych i 5 mld z EBI). Wygenerowaæ ma przychody rzêdu minimum 315 mld
euro. Bêd¹ to d³ugoterminowe inwestycje sektora prywatnego o wartoœci 240 mld euro
oraz inwestycje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw na kwotê 75 mld euro. Efekt mno¿-
nikowy obliczono wiêc na poziomie 1:15, czyli ka¿de 1 euro zapewnione przez fun-
dusz ma wygenerowaæ dodatkowe inwestycje o wartoœci 15 euro. Œrodki z EFSI
bezpoœrednio inwestowane bêd¹ w wybrane strategiczne projekty infrastrukturalne ze
szczególnym uwzglêdnieniem energii, transportu i technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych oraz obronnoœci. Wed³ug szacunków Komisji Europejskiej proponowane
œrodki w ujêciu ³¹cznym mog³yby przynieœæ wzrost unijnego PKB o 330–410 mld euro
w trzech najbli¿szych latach i umo¿liwiæ stworzenie nawet 1,3 mln nowych miejsc pracy.
Plan Junckera umo¿liwiæ ma osi¹gniêcie trzech powi¹zanych ze sob¹ celów, jakimi s¹:
– odwrócenie spadkowych tendencji inwestycyjnych oraz zapewnienie dodatkowych

impulsów do tworzenia miejsc pracy i o¿ywienia gospodarczego, bez obci¹¿eñ dla
krajowych finansów publicznych lub tworzenia nowego zad³u¿enia;
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– podjêcie decyduj¹cych dzia³añ w kierunku zaspokajania d³ugoterminowych potrzeb
europejskiej gospodarki oraz zwiêkszenia jej konkurencyjnoœci;

– wzmocnienie europejskiego wymiaru kapita³u ludzkiego, zdolnoœci produkcyjnej, wie-
dzy i infrastruktury fizycznej, ze szczególnym naciskiem na po³¹czenia miêdzysystemo-
we o istotnym znaczeniu dla Jednolitego Rynku (EU rozpoczyna; An Investment).
Mimo, ¿e krytycy najnowszego pomys³u KE najczêœciej nazywaj¹ go „kreatywn¹

ksiêgowoœci¹” i „in¿ynieri¹ finansow¹”, która przelewa œrodki finansowe z jednej po-
zycji bud¿etowej Unii (EU general budget) do drugiej, nie generuj¹c nowych, jest to
bez w¹tpienia ciekawa i oczekiwana przez rynki œwiatowe koncepcja pobudzenia
wzrostu gospodarczego w Europie. Z perspektywy po³owy 2015 roku wyj¹tkowo trud-
no prognozowaæ jednak skutecznoœæ jego realizacji. Plan Junckera ewidentnie wymaga
doprecyzowania pod k¹tem odpowiedzi na liczne pytania i w¹tpliwoœci stawiane przez
pañstwa cz³onkowskie UE, w tym pochodz¹ce z Polski. Nie ma te¿ ¿adnej gwarancji,
¿e przewidywany poziom zwielokrotnienia wydatków inwestycyjnych, g³ównie pry-
watnych (private equity/venture capital) w UE szacowany jako efekt mno¿nikowy 1:15
w ogóle oka¿e siê realny (EU rozpoczyna; An Investment; Polska stawia).

Z kolei program COSME stanowi kontynuacjê Programu ramowego na rzecz kon-
kurencyjnoœci i innowacji CIP (Competitiveness and Innovation Framework Pro-

gramme) realizowanego w latach 2007–2013. Stworzono go przede wszystkim
w celu promowania konkurencyjnoœci sektora MŒP poprzez wsparcie dzia³alnoœci in-
nowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostêpu do œrod-
ków finansowych oraz œwiadczenia na poziomie regionalnym us³ug wsparcia dla
biznesu. G³ównym celem programu COSME jest wzmocnienie konkurencyjnoœci
i trwa³oœci unijnych przedsiêbiorstw, szczególnie z sektora MŒP, krzewienie kultury
przedsiêbiorczoœci i wspieranie tworzenia miejsc pracy w tym sektorze. Szczególn¹
uwagê zwraca on na mikroprzedsiêbiorstwa, przedsiêbiorstwa rzemieœlnicze, osoby
samozatrudnione, wolne zawody oraz przedsiêbiorstwa ze sfery ekonomii spo³ecz-
nej, typu fundacje i stowarzyszenia. Bud¿et programu stanowi kwota 2,3 miliarda
euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) przeznaczone zostanie na ró¿ne instru-
menty finansowe. W latach 2014–2020 w ramach COSME dostêpne bêdzie wiêc
wsparcie dla konkurencyjnoœci oraz sektora MŒP. Wsparcie dzia³alnoœci innowacyj-
nej prowadzone bêdzie w ramach analizowanego programu Horyzont 2020 (Roz-

porz¹dzenie).

Podsumowanie

Zarówno sam¹ ideê reindustrializacji gospodarki europejskiej, jak i omówione ini-
cjatywy s³u¿¹ce jej realizacji oceniæ nale¿y pozytywnie. ¯a³owaæ jedynie wypada, ¿e
tak póŸno Komisja Europejska, a w œlad za ni¹ rz¹dy pañstw cz³onkowskich UE, dosz³y
do wniosku, ¿e dochodzenie do modelu „gospodarki opartej na wiedzy” i „spo³eczeñ-
stwa informacyjnego” z dominuj¹c¹ rol¹ us³ug wiedzoch³onnych powinno mieæ cha-
rakter bardziej ewolucyjny ni¿ rewolucyjny i nie mo¿e obejœæ siê bez nowoczesnego,
coraz bardziej zrobotyzowanego i zautomatyzowanego przemys³u. Szczególnie jest to
istotne w dobie nieuczciwych chiñskich praktyk w handlu miêdzynarodowym i ros-
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n¹cej konkurencji przemys³owej Pañstwa Œrodka w sferze nowoczesnej produkcji.
Przejœcie od modelu gospodarki rolnej do przemys³owej w rozwiniêtych gospodarkach
w œwiecie wymaga³o wielu stuleci. Od czasów pierwszej rewolucji przemys³owej
w gospodarce œwiatowej i jej kluczowych wynalazków, do czasów drugiej rewolucji
w sferze przemys³u i jej osi¹gniêæ technologicznych, gospodarczych, spo³ecznych
i kulturalnych minê³o kolejne sto kilkadziesi¹t lat. Postindustrialny model rozwoju
spo³eczno-gospodarczego oparty na e-ekonomii i dominuj¹cej roli us³ug zapewne po-
zostanie wiod¹cym kierunkiem dzia³añ w œwiecie pañstw œrednio- i wysokorozwiniê-
tych, ale jego spe³nienie dotyczyæ bêdzie bardziej odleg³ej przysz³oœci ni¿ pierwotnie
zak³adano. Realizacja tej wizji trwaæ bêdzie dekady, czyli znacznie d³u¿ej ni¿ choæby
w Strategii Lizboñskiej z 2000 roku planowano. Europa, jeszcze d³ugie dziesiêciolecia
mo¿e byæ silna i konkurencyjna gospodarczo w œwiecie, przez pryzmat rosn¹cej wagi,
znaczenia i nowoczesnoœci swego przemys³u. Programy autorstwa Komisji Europej-
skiej dzia³ania reindustrializacyjne mog¹ inicjowaæ, stymulowaæ i wspó³finansowaæ.
Nie wyrêcz¹ one jednak rz¹dów pañstw cz³onkowskich Unii w priorytetowym postrze-
ganiu idei reindustrializacji w swej polityce gospodarczej. Unii Europejskiej ze wzglê-
du na status organizacji miêdzynarodowej o charakterze integracyjnym, o wyj¹tkowo
ma³ej, jak na miarê potrzeb, zdolnoœci finansowej w realizacji celów ponadnarodo-
wych oraz typie wspó³pracy opartym g³ównie na porozumieniach miêdzyrz¹dowych,
trudniej jest – w porównaniu z federacyjnym modelem amerykañskim czy autorytar-
nym kapitalizmem chiñskim – skutecznie wdra¿aæ nawet najbardziej po¿¹dane idee
i pomys³y. Fakt ten nie oznacza jednak, ¿e z góry, w rywalizacji o œwiatowe rynki, ska-
zana jest ona na pora¿kê.
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Streszczenie

W Unii Europejskiej po kilkunastu latach iluzorycznej wiary w sukces „gospodarki opartej

na wiedzy”, g³ównie opartej na us³ugach wiedzoch³onnych (KIS) ze sfery e-ekonomii oraz do-
strze¿eniu b³êdu, jakim by³a deindustrializacja zainicjowana pod koniec lat 80. minionego wieku,
decydenci polityczni, zarówno na poziomie pañstw cz³onkowskich jak i instytucji wspólno-
towych – pod has³em reindustrializacji – postanowili wróciæ do idei rozwoju nowoczesnego
i konkurencyjnego przemys³u europejskiego. Deindustrializacja oznacza³a przenoszenie przez
europejskie korporacje pracoch³onnej produkcji do „najwiêkszej fabryki œwiata”, czyli Chin
i innych „rynków wschodz¹cych” z Azji Po³udniowej i Wschodniej. Wi¹za³o siê z utrat¹ tysiêcy
miejsc pracy w przemyœle europejskim, rosn¹cym bezrobociem i niezadowoleniem spo³ecznym.
W prezentowanym tekœcie autor opisuje i ocenia sam¹ ideê reindustrializacji gospodarki euro-
pejskiej, jak i omawia najwa¿niejsze inicjatywy s³u¿¹ce realizacji wizji nowoczesnej, innowa-
cyjnej i przemys³owej Europy.

S³owa kluczowe: gospodarka europejska, reindustrializacja, konkurencyjnoœæ, innowacyjnoœæ,
bezrobocie, kszta³cenie zawodowe

From recession to industrialisation. A new priority in the socio-economic development
of the European Union at a time of growing global competition

Summary

After over a dozen years of the illusory belief in the success of the „knowledge-based econo-
my,„ mainly based on knowledge-intensive services (KIS), and the e-economy development mo-
del, EU policymakers noticed the error of de-industrialisation initiated in the late 1980s. Both at
the level of member states and that of European institutions – under the banner of re-industriali-
sation – it was decided to return to the idea of developing a modern and competitive European in-
dustry. Deindustrialisation meant that European corporations transferred their labour-intensive
production to the ‘largest factory of the world,’namely China and other emerging markets of So-
uth and East Asia. This was associated with the loss of thousands of jobs in European industries,
increasing unemployment and social discontent. In the paper, the author describes and evaluates
the idea of the re-industrialisation of the European economy and discusses the most important
initiatives necessary to implement the vision of a modern, innovative and industrial Europe.

Key words: European economy, re-industrialisation, competitiveness, innovation, unemploy-
ment, vocational education
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