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Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotycz ce genezy i rozwoju 

polityki przemys owej w UE. Jest jedn  z m odszych polityk unijnych. Kompetencje 

w zakresie polityki przemys owej przyzna  Wspólnocie dopiero Traktat z Maastricht. 

W najnowszej strategii unijnej Europa 2020 podkre lono ukierunkowanie polityki 

przemys owej na odbudowanie konkurencyjno ci przemys u UE i wzrost jego innowa-

cyjno ci.

S owa kluczowe: polityka przemys owa, Unia Europejska 

Wprowadzenie

W obliczu globalizacji, post puj cego procesu serwicyzacji gospodarki 
unijnej, wyczerpywania si  zasobów, przemian demograficznych czy wzmo o-
nej mi dzynarodowej konkurencji, UE prowadzi polityk  przemys ow , aby 
stworzy  lepsze warunki dla funkcjonowania przedsi biorstw przemys owych. 
Jej instrumenty maj  tak e przezwyci y  skutki kryzysu gospodarczego, który 
dotkn  wszystkie kraje rozwini te. Nie nale y zapomina  jednak, e polityka 
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przemys owa Unii ma za zadanie uzupe nia  dzia ania w tym obszarze pa stw 
cz onkowskich.

Nale y podkre li  znaczenie przemys u wytwórczego dla gospodarki UE: 
stanowi 3/4 eksportu UE, odpowiada za 80% wydatków sektora prywatnego UE 
na badania naukowe i rozwój, a tak e zatrudnia 34 mln osób1. Celem artyku u
jest przedstawienie wybranych zagadnie  dotycz cych genezy i rozwoju polity-
ki przemys owej w UE. Z tego wzgl du przedstawiono najwa niejsze dokumen-
ty odnosz ce si  do polityki przemys owej w Unii. 

1. Geneza polityki przemys owej w UE 

Polityka przemys owa jest jedn  z m odszych polityk unijnych. Kompe-
tencje w zakresie polityki przemys owej przyzna  Wspólnocie dopiero Traktat 
z Maastricht. 

W traktacie rzymskim nie by o bezpo redniego odniesienia do polityki 
przemys owej. W art. 92/1 przewidziano zakaz stosowania wszelkiej pomocy 
pa stwowej wypaczaj cej lub gro cej wypaczeniem konkurencji poprzez fa-
woryzowanie przedsi biorstw lub ga zi produkcji w handlu mi dzy cz onkami. 
Mia o to jedynie po redni zwi zek z polityk  przemys ow 2, nie wynika wi c
st d traktowanie polityki przemys owej jako wspólnej dla cz onków Wspólnoty. 
W traktacie zawarto wiele postanowie  po rednio oddzia uj cych na przemys :
zasady tworzenia wspólnego rynku, wolnej konkurencji mi dzy przedsi bior-
stwami, harmonizacji przepisów administracyjnych, prawnych i finansowych. 
Powo ano do ycia równie  Europejski Bank Inwestycji (EBI), którego jednym 
z celów by o finansowe wspieranie regionów s abiej rozwini tych, jak równie
projekty modernizacji lub restrukturyzacji przedsi biorstw3.

                                                          
1  http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Przetworstwo+przemyslowe/Polityka+przemyslo 

wa+w+UE (30.05.2011). 
2 Polityka przemys owa, Centrum Informacji Europejskiej, UKIE, www.cie.gov.pl 

(30.05.2011). 
3  E. Czerwi ska, Polityka przemys owa, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1998, s. 24. 
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Traktat o Europejskiej Wspólnocie W gla i Stali4 regulowa  polityk
przemys ow  w zakresie górnictwa i hutnictwa. Artyku  3g dotyczy  moderni-
zacji produkcji i polepszania jako ci.

Traktat o Euratomie regulowa  pewien zakres przemys u nuklearnego po-
przez wskazanie konieczno ci przyczyniania si  do rozwoju bada  i szerzenia 
wiedzy technicznej, u atwiania inwestycji, zaopatrywania Wspólnoty w rudy 
i paliwo j drowe oraz zapewnienia rozleg ych rynków zbytu i dost p do najlep-
szych rodków technicznych (art. 2a, 2c, 2d, 2g). 

Poniewa  polityka przemys owa niemaj ca charakteru wspólnej, powodo-
wa a niekorzystne skutki dla wspólnego rynku, stanowi a od samego pocz tku
przedmiot kontrowersji. Dopiero w latach 70. XX w. podj to próby ustalania 
we Wspólnotach zasad wspólnej polityki przemys owej, której celem mia o
by 5:

– zwi kszenie konkurencyjno ci przedsi biorstw i ca ych bran  euro-
pejskich, zw aszcza w stosunku do gospodarek: ameryka skiej i ja-
po skiej,

– wp ywanie na tworzenie racjonalnej struktury przemys u,
– ochrona rodowiska naturalnego.
W 1970 r. KE przedstawi a Radzie Europejskiej memorandum w tej spra-

wie, a Rada zatwierdzi a w 1973 r. program dzia a , który mia  by  przedmio-
tem polityki przemys owej na szczeblu Wspólnoty. Program ten dotyczy : usu-
ni cia barier w wewn trznym handlu Wspólnoty, procesu liberalizacji dost pu 
do rynku zamówie  publicznych, tworzenia ram instytucjonalnych dla popiera-
nia wspó pracy mi dzy przedsi biorstwami oraz popierania sektorów o zaawan-

                                                          
4  Europejska Wspólnota W gla i Stali by a pierwsz  integracyjn  organizacj  utworzon

przez 6 pa stw: Belgi , Holandi , Luksemburg, RFN, Francj  i W ochy 18 kwietnia 1951 r. Mia a
na celu m. in.: pomoc i wspó prac  w rozwoju pa stw cz onkowskich oraz kontrol  nad z o ami 
w gla i stali, umo liwienie efektywnej produkcji i podzia u tych surowców, zapewnienie regular-
nych dostaw potrzebnej ilo ci w gla i stali, stworzenie jednakowych warunków dost pu do nich. 
Kolejne dwie Wspólnoty pa stwa cz onkowskie ustanowi y na mocy traktatów rzymskich  
25 marca 1957 r. – Europejsk  Wspólnot  Energii Atomowej oraz Europejsk  Wspólnot  Gospo-
darcz . EWEA mia a przyczyni  si  do utworzenia i szybkiego rozwoju przemys u j drowego
w pa stwach za o ycielskich. EWG powsta a, aby stworzy  uni  gospodarcz  w Europie Zachod-
niej i przyczyni  si  do harmonijnego i zrównowa onego rozwoju gospodarczego, podniesienia 
stopy yciowej obywateli oraz spójno ci ekonomicznej i spo ecznej. J. Ruszkowski, E. Górnicz, 
M. urek, Leksykon integracji europejskiej, WN PWN, Warszawa 1998, s. 60, 63. 

5  E. Synowiec, Polityka Wspólnoty wobec przemys u i sfery us ug, w: Unia Europejska. 
Integracja Polski z Uni  Europejsk , Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warsza-
wa 1996. 
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sowanej technologii. Pomimo tych dzia a  mo na w tym okresie zaobserwowa
coraz intensywniejszy interwencjonizm pa stwowy oraz nieefektywne wydat-
kowanie nak adów na badania i rozwój.  

Bezpo rednie odniesienie do polityki przemys owej znajduje si  w Jedno-
litym Akcie Europejskim (§ 1): „celem Wspólnoty jest wzmocnienie baz na-
ukowych i technologicznych przemys u europejskiego oraz popieranie rozwoju 
jego konkurencyjno ci mi dzynarodowej”.

W roku 1990 powsta y Wytyczne polityki przemys owej w otwartym i kon-
kurencyjnym otoczeniu (raport Bangemanna) polegaj ce na realizacji liberalnej 
– opartej na wolnym handlu, konkurencji i pozytywnych dostosowaniach struk-
turalnych – polityki przemys owej, której g ównymi celami by o6:

– stworzenie wst pnych warunków do funkcjonowania gospodarki 
rynkowej przez zapewnienie konkurencyjnego rodowiska opartego na 
stabilnych ramach prawnych, 

– zapewnienie katalizatorów zmian strukturalnych utrwalaj cych 
funkcjonowanie rynku wewn trznego i wspólnej polityki handlowej, 

– uruchamianie dzia ania tzw. akceleratorów m.in. poprzez promocj
bada  naukowych i post p technologiczny.  

Stare, sektorowe podej cie do polityki gospodarczej mia o by  zast pione no-
woczesnym podej ciem niemaj cym na celu wspierania poszczególnych sekto-
rów przemys u, ale konkurencj  na skal  mi dzynarodow .

Zawarty w 1992 r. traktat w sprawie utworzenia UE, zwany Traktatem 
z Maastricht, zawiera  art. 1307 zatytu owany Przemys , który nawi zywa  do 
§ 1 JAE i przewidywa :

– przy pieszenie dostosowa  przemys u do zmian strukturalnych, 
– wspieranie rodowiska sprzyjaj cego inicjatywom i rozwojowi przed-

si biorczo ci, zw aszcza w stosunku do ma ych i rednich firm (MSP), 
– wspieranie wspó pracy mi dzy przedsi biorstwami, 
– zach canie do lepszego wykorzystania potencja u przemys owego po-

lityk innowacyjnych, bada  i rozwoju techniki. 

                                                          
6 Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przysz o , red. U. P owiec, Pla-

cet, Warszawa 2000, s. 120. 
7  Traktat o UE, zwany Traktatem z Maastricht, jest drug  po Jednolitym Akcie Europej-

skim z 1986 r. reform  traktatów za o ycielskich Wspólnot Europejskich. Jego celem by o stwo-
rzenie podstaw do przekszta cenia Wspólnot w UE. Od 1992 r. mo emy mówi  ju  o UE, ale 
tak e nadal funkcjonuje poj cie Wspólnot Europejskich. 
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Artyku  ten na o y  na pa stwa cz onkowskie obowi zek tworzenia wa-
runków koniecznych do zapewnienia konkurencyjno ci w przemy le wspólno-
towym. Jego rozwini ciem jest tytu  XV – badania i rozwój techniczny – zawie-
raj cy cele i zadania wiedzy, nauki i techniki w rozwijaniu przemys u wspólno-
towego i wspierania jego konkurencyjno ci mi dzynarodowej. Du y nacisk 
po o ono na koordynacj  bada  naukowych w krajach cz onkowskich Unii na 
poziomie wspólnotowym i nadanie im wysokiego priorytetu w realizacji celów 
i narz dzi nakierowanych na podnoszenie konkurencyjno ci UE. Podstawowym 
celem dzia a  wed ug Traktatu jest wzmocnienie naukowych i technologicz-
nych podstaw rozwoju przemys u Unii i poprawa jego mi dzynarodowej konku-
rencyjno ci. W tym celu Wspólnota wspomaga przedsi biorstwa na ca ym swo-
im obszarze oraz o rodki badawcze i uczelnie w ich wysi kach badawczych 
i rozwijaniu techniki na najwy szym poziomie. Du y nacisk po o ono równie
na koordynacj  dzia a  badawczych w sferze przemys u z realizacj  innych 
polityk wspólnotowych takich jak: ochrona rodowiska, transport, konkurencja, 
rozwój ma ych i rednich przedsi biorstw. Podkre la si  tam rol  ramowych 
programów wieloletnich. Polityka przemys owa zyska a charakter horyzontalny 
kosztem sektorowego8.

Kolejny etap formu owania podstaw polityki przemys owej nast pi  w ra-
mach przyj cia przez Rad  Europejsk  podczas szczytu w Brukseli w grudniu 
1993 r. Bia ej Ksi gi w sprawie wzrostu konkurencyjno ci i zatrudnienia. Do-
kument ten mia  si  sta  punktem odniesienia dla wspólnych dzia a  UE i jej 
krajów cz onkowskich w zakresie popierania rozwoju przemys u jako przes an-
ki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w warunkach mi dzynarodowej kon-
kurencyjno ci9. We wrze niu 1994 r. KE przedstawi a Radzie Unii Komunikat 
w sprawie polityki konkurencyjno ci przemys owej dla Unii Europejskiej. Rów-
nie  w tym dokumencie zosta o podkre lone, e przedsi biorstwa europejskie 
dzia aj  w otoczeniu rosn cej konkurencji mi dzynarodowej, dlatego nale y
skoncentrowa  si  na dzia aniach dotycz cych: 

– promocji inwestycji niematerialnych, tzn. inwestycji w zakresie bada
i rozwoju, w asno ci intelektualnej, edukacji i szkole ,

– rozwoju wspó pracy przemys owej przez usuwanie barier hamuj cych j ,

                                                          
8  M. Boguta, A. Bylicki, Polityka naukowa, badawcza i rozwojowa Unii Europejskiej,

Fundacja im. W. wi tos awskiego na rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencja u Naukowego 
w Polsce, Gliwice 1998, s. 32–35. 

9  E. Czerwi ska, Polityka przemys owa...
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– ochrony konkurencji, a w szczególno ci ograniczania pomocy pa stwa
i koncentrowania jej na wspieraniu horyzontalnym, 

– uproszczenia legislacji i procedur administracyjnych, zw aszcza dla 
ma ych i rednich przedsi biorstw, wspierania rozwoju konkurencyj-
nych sektorów przemys u.

Traktat amsterdamski zawarty w czerwcu 1997 r. podkre la  znaczenie 
promocji innowacji i wspó pracy mi dzy przedsi biorstwami. Zawiera  ca y
rozdzia  po wi cony badaniom i rozwojowi technicznemu (tytu  XVIII). Pod-
kre lono w nim, e prowadzenie polityki badawczej i wdra anie programów 
badawczych jest prawnym i politycznym obowi zkiem Wspólnoty10.

W 1967 r. utworzono w KE dyrekcj  generaln  ds. polityki przemys owej
i powierzono jej wspó dzia anie w polepszaniu mi dzynarodowej produktywno-
ci europejskiego przemys u, utrzymywaniu wysokiego poziomu zatrudnienia 

na drodze swobodnego przep ywu wyrobów, koordynacji narodowych polityk 
i monitorowaniu konkurencji zewn trznej.  

Obecnie nadzór nad polityk  przemys ow  sprawuje dyrekcja generalna 
ds. przedsi biorstw, cz ca zagadnienia polityki przemys owej11, MSP12, tele-
komunikacji i innych zwi zanych z rynkiem wewn trznym. 

G ówn  rol  w realizacji polityki naukowo-badawczej zwi zanej z polity-
k  przemys ow  odgrywaj  Dyrekcje Generalne: XII Dyrekcja Generalna „Nau-
                                                          

10 Vertrag von Amsterdam. Texte des EU-Vertrages und des EG-Vertrages, Europa Union 
Verlag, Bonn 1998. 

11  W styczniu 2000 r. po czono dwie dyrekcje generalne: ds. polityki przemys owej oraz 
ds. ma ych i rednich przedsi biorstw, tworz c dyrekcj  generaln  ds. przedsi biorstw. 

12  1 stycznia 2005 r. wesz a w ycie nowa definicja ma ych i rednich przedsi biorstw,
która obowi zuje na mocy Rozporz dzenia KE nr 364 z 25 lutego 2004 r. Istotne zmiany: wyod-
r bniono z kategorii ma ych przedsi biorstw mikroprzedsi biorstwo – zatrudniaj ce mniej ni
10 pracowników, którego roczny obrót/suma aktywów bilansu nie przekracza 2 mln euro. Ma e
przedsi biorstwo zatrudnia do 50 pracowników, a jego roczny obrót/suma aktywów bilansu nie 
przekracza 10 mln euro. W przypadku redniego podmiotu liczba zatrudnionych do 250 osób, 
roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a suma aktywów bilansu nie przekracza 43 mln euro. 
Kolejn  zmian  jest wprowadzenie w celu obliczenia progu zatrudnienia i pu apu finansowego 
typów przedsi biorstw. Wyró nia si  przedsi biorstwa: niezale ne, partnerskie i zwi zane. Przed-
si biorstwo nale ce do sektora MSP musi spe nia cznie warunki: dotycz cy liczby zatrudnio-
nych, rocznych obrotów b d  sumy aktywów bilansu. W przypadku przedsi biorstwa niezale ne-
go (samodzielnego) bierze si  pod uwag  wy cznie wska niki tego przedsi biorstwa, za  w przy-
padku przedsi biorstw partnerskich b d  zwi zanych równie  wska niki przedsi biorstw, z któ-
rymi firma pozostaje w zwi zku. Do sektora nie nale  przedsi biorstwa, których 25% lub wi cej 
kapita u albo prawa g osu kontrolowane s  bezpo rednio lub po rednio przez jeden lub kilka 
organów pa stwowych (np. j.s.s.p., jednostki samorz du terytorialnego – gmina, powiat, woje-
wództwo, przedsi biorstwo komunalne). Opracowano na podstawie dodatku do „Rzeczpospoli-
tej” z 29 kwietnia 2005 r. 
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ka, dzia alno  badawczo-rozwojowa” dysponuj ca najwi kszymi rodkami 
finansowymi i maj ca najszerszy obszar dzia ania (m.in. technologie przemy-
s owe i materia owe, biotechnologia, biomedycyna i zdrowie, energia niej dro-
wa, kszta cenie i mobilno  pracowników naukowych), XIII Dyrekcja General-
na „Telekomunikacja, przemys  informatyczny, innowacje” prowadzi badania 
w dziedzinie telematyki, technologii komunikacyjnych i informatycznych oraz 
w zakresie innowacji we wszystkich dziedzinach dzia alno ci przemys owej13.

2. Zmiany w polityce przemys owej w kontek cie rozszerzenia UE 

Polityka przemys owa w Unii w latach 70. i 80. ubieg ego wieku mia a
charakter interwencjonistyczny, ka de z pa stw cz onkowskich wspiera o w as-
ne sektory przemys u i w asnych producentów. Dzia o si  tak pomimo lansowa-
nego liberalnego podej cia wynikaj cego z Traktatu rzymskiego. Jednak nie 
zawsze korzystne efekty dzia a  protekcjonistycznych spowodowa y stopniowe 
odchodzenie od dzia a  sektorowych na rzecz horyzontalnych. 

W grudniu 2002 r. KE opublikowa a komunikat Industrial Policy in an 
Enlarged Europe14. Uzna a za najwa niejsze czynniki stymuluj ce popraw
konkurencyjno ci gospodarki Unii poszerzonej w przysz o ci o nowe pa stwa: 
wiedz , innowacje i przedsi biorczo .

W listopadzie 2003 r. powsta  nast pny dokument Komisji odnosz cy si
do polityki przemys owej Some Key Issues in Europe’s Competitiveness – To-
wards an Integrated Approach15. Komunikat sprecyzowa , jak uzyska  synergi
mi dzy ró nymi politykami: polityk  przemys ow , polityk  bada , polityk
konkurencji na unijnym i narodowym poziomie.  

Kolejny komunikat Fostering Structural Change: An Industrial Policy for 
an Enlarged Europe powsta  w 2004 r. z inicjatywy Rady Europejskiej oraz 
w odpowiedzi na oczekiwania europejskich przedsi biorstw16. Europejski 
przemys  mia  przed sob  okres strukturalnych przeobra e , które b d  wspo-

                                                          
13  M. Boguta, A. Bylicki, Polityka naukowa..., s. 36–38. 
14 Industrial Policy in an Enlarged Europe, COM (2002) 714. 
15 Some Key Issues in Europe’s Competitiveness – Towards an Integrated Approach,

COM (2003) 704 final of 21.11.2003. 
16 Fostering Structural Change: An Industrial Policy for an Enlarged Europe, COM 

(2004) 274. 
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magane przez poszczególne polityki Wspólnoty. Mia y one na celu u atwienie 
dalszego rozwoju przemys u w wi kszym stopniu wykorzystuj cego innowacje, 
badania naukowe.  

Istotnym wyzwaniem dla europejskiego przemys u jest jego delokalizacja, 
która obejmuje nie tylko tradycyjne sektory charakteryzuj ce si  wysokimi 
kosztami pracy, lecz dotyka równie  dzia ów po rednich, a nawet pewnych 
sektorów high technology. G ównymi beneficjentami tego procesu s  Indie 
i Chiny. 

Rozszerzenie UE stworzy o wa ne wyzwania dla europejskiego biznesu. 
Powi kszenie jednolitego rynku spowodowa o niew tpliwie wzrost konkuren-
cyjno ci przedsi biorstw z nowych pa stw cz onkowskich wynikaj cy z rela-
tywnie niskich kosztów pracy. Przewaga konkurencyjna nowych pa stw cz on-
kowskich ma jednak charakter krótkookresowy. Z tego te  wzgl du powinny 
one po o y  szczególny nacisk na budow  gospodarki opartej na wiedzy, aby 
unikn  presji zwi zanej z mo liwym obni eniem konkurencyjno ci ich przed-
si biorstw w d u szym okresie. Uwzgl dniaj c powy sze czynniki, Komisja 
zaproponowa a szereg istotnych modyfikacji polityki przemys owej. Swoje 
propozycje opar a na trzech zasadniczych filarach:  

– Komisja, jak i inne instytucje, powinny kontynuowa  dzia ania na rzecz 
nowych inicjatyw i propozycji sprzyjaj cych rozwojowi przemys u,
m.in. pog bieniu oceny aspektów konkurencyjno ci,

– Komisja chcia aby zwi kszy  synergi  mi dzy politykami Wspólnoty 
maj cymi istotny wp yw na konkurencyjno  przemys u (w szczegól-
no ci dotyczy to polityki spójno ci, zatrudnienia oraz regionalnej) w ce-
lu zapewnienia wzrostu konkurencyjno ci i przy pieszenia struktural-
nych zmian w przemy le dzi ki m.in. obni eniu podatków, rozwojowi 
zrównowa onej produkcji; w wymiarze mi dzynarodowym priorytetem 
jest usprawnienie dost pu przedsi biorstw Wspólnoty do rynków 
pa stw trzecich, 

– Unia musi kontynuowa  rozwój wymiaru sektorowego polityki przemy-
s owej; odpowiednich uregulowa  prawnych i nowych inicjatyw rozwo-
jowych doczeka y si  ju  przemys  samochodowy oraz mechaniczny.  

Konkurencyjno  UE zale y w du ej mierze od uprzemys owienia, jednak 
pa stwa cz onkowskie nie mog  zapomina  o tworzeniu yczliwego otoczenia 
dla biznesu. Po czenie dzia a  wspomnianych polityk powinno pomóc prze-
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mys owi Europy, w szczególno ci w nowych pa stwach cz onkowskich, doko-
na  strukturalnego przeobra enia si 17.

Najwa niejszym programem gospodarczo-spo ecznym Unii w pierwszej 
dekadzie XXI w. by a strategia lizbo ska. G ównym jej celem by o stworzenie 
na terytorium Europy do roku 2010 najbardziej konkurencyjnej gospodarki na 
wiecie. Sama strategia skupia a si  na czterech kwestiach: innowacyjno ci

(gospodarka oparta o wiedz ), liberalizacji (rynków telekomunikacji, energii, 
transportu oraz rynków finansowych), przedsi biorczo ci (u atwienia w zak a-
daniu i prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej) oraz spójno ci spo ecznej 
(kszta towanie nowego aktywnego pa stwa socjalnego). 

Polityka przemys owa zaj a bardzo wysokie miejsce w strategii lizbo -
skiej. Priorytetami w jej wdra aniu by y:

– zwi kszenie inwestycji w sieci i wiedz , w szczególno ci poprzez 
wprowadzanie w ycie Inicjatywy na rzecz Wzrostu Gospodarczego 
oraz dawanie pierwsze stwa poziomowi i jako ci inwestycji w badania, 
edukacj  i kszta cenie,

– wzmocnienie konkurencyjno ci przedsi biorstw europejskich poprzez 
doskonalenie regulacji, szczególnie w odniesieniu do sektora prze-
mys owego, oraz poprzez przyjmowanie wniosków dotycz cych dyrek-
tywy ramowej w sprawie us ug oraz Planu Dzia ania na rzecz Techno-
logii rodowiskowych, 

– wspieranie aktywnego starzenia si  poprzez zach canie starszych pra-
cowników do pozostania aktywnymi zawodowo oraz poprzez moderni-
zacj  systemów edukacyjnych w zakresie kszta cenia ustawicznego, 
organizacji pracy oraz systemów opieki zdrowotnej. 

Przywódcy 25 pa stw cz onkowskich Unii zdecydowali na szczycie 
w marcu w 2005 r. o okrojeniu priorytetów strategii lizbo skiej. Przes dzili 
tak e o tym, e kluczowymi kwestiami dla UE w kolejnych latach b dzie pobu-
dzanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wszystko 
po to, by pobudzi  unijn  gospodark  w takim stopniu, aby mia a szanse na 
do cigni cie wiatowych liderów gospodarczych.  

Prze omowym rokiem mia  sta  si  rok 2010, kiedy cele strategii mia y zo-
sta  osi gni te i UE sta aby si  najbardziej innowacyjn  gospodark  na wiecie. 

                                                          
17  Informacja nt. Komunikatu Komisji Wspieranie zmian strukturalnych: polityka przemy-

s owa w powi kszonej Europie, Departament Analiz Ekonomicznych i Spo ecznych UKIE, War-
szawa 2004. 
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Tak si  jednak nie sta o, aden strategiczny cel nie zosta  osi gni ty. Wydatki 
na sfer  B + R nie si gn y nawet 2% unijnego PKB (mia o by  3%), wydaj-
no  pracy ros a wolno, a zatrudnienie utrzymywa o si  na poziomie 64% (stra-
tegia mówi a o 70%).  

W ci gu dekady pojawili si  te  nowi konkurenci, których politycy Unii 
nie brali pod uwag  przy tworzeniu strategii – Chiny i Indie. Kraje te powa nie
inwestuj  w badania i rozwój oraz nowe technologie. 

W wyniku braku dobrej woli przywódców pa stw, wspó pracy, kontroli 
nad wprowadzaniem w ycie za o e  strategii oraz narz dzi egzekwowania cele 
nie zosta y zrealizowane. Brakowa o tak e strategii narodowych powi zanych 
ze strategi  lizbo sk . Oczywi cie, oprócz przyczyn polityczno-organizacyj-
nych na fiasko strategii wp yn  równie  kryzys gospodarczy. Wed ug KE18

post p pod wzgl dem wzrostu gospodarczego i rosn cego zatrudnienia zosta
zaprzepaszczony – PKB w Unii skurczy  si  w 2009 r. o 4%, produkcja prze-
mys owa spad a do poziomu z lat 90., a 23 mln osób (czyli 10% aktywnej za-
wodowo ludno ci UE) jest bez pracy.  

W nast pnym programie Unii zast puj cym strategi  lizbo sk  – strategii 
Europa 202019 – KE uzna a znaczenie pr nie rozwijaj cego si  przemys u,  
a w szczególno ci przemys u wytwórczego stanowi cego podstaw  dla zrów-
nowa onego rozwoju i zatrudnienia w Europie oraz zobowi za a si  do prowa-
dzenia zintegrowanej polityki przemys owej w my l zasad spo ecznej gospo-
darki rynkowej. W szczególno ci wa ne jest jej ukierunkowanie na odbudowa-
nie konkurencyjno ci przemys u UE, co w obliczu globalnych zmian oznacza, 
e wydajno  wykorzystania energii i zasobów stanowi  ma podstaw  europej-

skiej odbudowy przemys u, je li zamierza si  utrzyma  jego konkurencyjno
w przysz o ci.

Unijna polityka przemys owa powinna okre la  strategiczne dziedziny in-
westycji, które winny by  uwzgl dnione w przysz ej perspektywie finansowej, 
rocznych bud etach oraz strategiach unijnych. Jej zintegrowany kierunek ozna-
cza, e europejskie inicjatywy w ró nych obszarach stanowi yby uzupe nienie,
a nie przeciwie stwo wspólnego celu, jakim jest rozwój. 

                                                          
18 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj -

cego w czeniu spo ecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela. 
19 Ibidem.
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Nowe podej cie do przemys u w Europie musi opiera  si  na pi tnastu 
podstawowych czynnikach20:

– tworzenie a cucha innowacji – potrzebne s  badania naukowe dotycz -
ce przemys u oraz opracowywanie i stosowanie innowacji, czyli ca y
a cuch innowacji; innowacja obejmuje zarówno zmiany w technologii, 

jak i innowacj  o charakterze nietechnologicznym (w marketingu 
i organizacji),

– bardziej wydajne wykorzystanie zasobów (si y roboczej, energii i su-
rowców),

– przejrzyste cele dla produktów zgodnych z zasadami trwa ego rozwoju, 
– korzystanie z przetargów publicznych, które powinny by  narz dziem 

s u cym wprowadzeniu nowych produktów i us ug zgodnych z zasada-
mi trwa ego rozwoju zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym,  

– zwi kszenie produkcji tzw. czystej energii, 
– przekonuj ca strategia w zakresie surowców – istnieje potrzeba opraco-

wania w a ciwej strategii zmierzaj cej do odzyskiwania w jak najwi k-
szym stopniu istniej cych zasobów (np. dyrektywa w sprawie zu ytego 
sprz tu elektrycznego i elektronicznego) i zaprzestania eksportu od-
padów,

– przekszta cenia w handlu zmierzaj ce do zapewnienia uczciwego 
wspó istnienia i zrównowa onej produkcji, 

– nakre lenie obowi zkowej sektorowej polityki przemys owej,
– zaanga owanie MSP – nale y wzmocni  MSP b d ce podpor  prze-

mys u europejskiego poprzez popraw  transferu technologii, dost p do 
finansowania w postaci po yczek bankowych, kapita u venture, ale 
równie  funduszy wspólnotowych za po rednictwem programów ramo-
wych,  

– rozwijanie regionalnych obszarów dzia ania – UE powinna w wi kszym 
stopniu wspiera  klastry innowacji w celu skoordynowanego propago-
wania transferu wiedzy, dzia alno ci naukowej, rozwoju kwalifikacji 
i infrastruktury,  

– przewidywanie kierunków zmian w przemy le,

                                                          
20  Sprawozdanie z 3 lutego 2011 r. w sprawie polityki przemys owej w dobie globalizacji, 

Komisja Przemys u, Bada  Naukowych i Energii, www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef (1.06.2011). 
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– dzia ania w zakresie restrukturyzacji – nale y zapewni  perspektywy 
pracownikom i firmom dotkni tym restrukturyzacj  wynikaj c  ze 
zmian strukturalnych lub b d c  nast pstwem globalizacji,  

– podniesienie kwalifikacji pracowników, 
– zwi kszenie udzia u pracowników w procesie decyzyjnym, 
– strategie d ugoterminowe – poza zintegrowanym podej ciem do euro-

pejskiej polityki przemys owej decyzje inwestycyjne oraz cykle inno-
wacji w przemy le wymagaj  d ugoterminowych wytycznych w zakre-
sie ustawodawstwa. 

W ramach strategii Europa 2020 KE zapocz tkowa a w 2010 r. now  poli-
tyk  przemys ow 21, która obejmuje dzia ania konieczne do zwi kszenia atrak-
cyjno ci Europy jako miejsca inwestowania i produkcji. Zobowi za a si  tak e
do regularnego monitorowania polityki na rzecz konkurencyjno ci prowadzonej 
przez pa stwa cz onkowskie. Wyniki sprawozda  wskazuj 22, e wydajno
pracy (w przeliczeniu na pracownika w przemy le wytwórczym) jest najwy sza
w Irlandii, Holandii, Austrii, Finlandii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji  
i w Niemczech. W wymienionych krajach przewy sza unijn redni , natomiast 
na S owacji, Cyprze, W grzech, Litwie, otwie, w Polsce, S owenii, Czechach, 
Portugalii, Estonii, Rumunii i Bu garii jest od niej ni sza. Przemys  jest coraz 
ci lej powi zany z us ugami: szczególnie us ugi dla przedsi biorstw oparte na 

wiedzy s  coraz cz ciej wykorzystywane jako bezpo rednie i po rednie nak a-
dy w przemy le. Ich udzia  w eksporcie stanowi do 9% w UE–12 i 18%  
w UE–15. W Unii jest mniej nowych innowacyjnych przedsi biorstw: unijne 
firmy wypadaj  gorzej ni  ameryka skie i japo skie pod wzgl dem wykorzy-
stywania oraz komercjalizacji wyników bada  i innowacji. Odsetek innowacyj-
nych przedsi biorstw jest najwy szy w Luksemburgu, Niemczech, Belgii i Por-
tugalii, za  najni szy na W grzech, otwie, Litwie i w Polsce. Przemys  unijny 
w coraz wi kszym stopniu korzysta z recyklingu oraz innowacyjnych materia-
ów zast pczych, ale w przypadku niektórych sektorów przemys u wytwórcze-

go, które zu ywaj  du e ilo ci surowców, zasadnicze znaczenie dla konkuren-
cyjno ci ma przyst pno  cenowa surowców nieenergetycznych i dost p do 
nich. Je eli chodzi o efektywno  przemys u, to w wielu przypadkach UE wy-

                                                          
21 An Integrated Industrial Policy for the Globalization Era Putting Competitiveness and 

Sustainability at Centre Stage, European Commission, COM (2010) 614, Brussels 2010. 
22 Polityka przemys owa – poprawa konkurencyjno ci, Komisja Europejska, KOM (2011) 

642, Overview of competitiveness in 27 Member States, MEMO/11/702, Brussels, 14.10.2011. 
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przedza USA i dogania Japoni , ale istniej  znaczne ró nice mi dzy poszcze-
gólnymi pa stwami cz onkowskimi i sektorami przemys u.

Podsumowanie 

Na podstawie wybranych dokumentów przedstawiaj cych genez  i rozwój 
polityki przemys owej w UE mo na zauwa y  ci g  ewolucj  stanowiska KE 
wobec tej e polityki oraz próby jej dostosowa  do zmieniaj cych si  warunków 
wewn trznych i zewn trznych ugrupowania. Wymaga si  od polityki skutecz-
nych rozwi za  o charakterze prawnym, finansowym czy organizacyjnym, co 
ma si  bezpo rednio prze o y  na wzrost gospodarczy, podniesienie poziomu 
innowacyjno ci przedsi biorstw i pa stw czy nowe miejsca pracy.  
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THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL POLICY IN THE EU  
– SELECTED ASPECTS 

Summary

The industrial policy is one of the youngest policies of the EU. It is the Maastricht 

Treaty that made the industrial policy valid. In the latest EU strategy Europe 2020 there 

is an emphasis that the industrial policy is aimed at the development of the compete-

tiveness of the EU’s industry as well as the growth of its innovation. 
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