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Challenges for the EU Industrial Policy  

 

Joanna Kuczewska * 

Joanna Stefaniak-Kopoboru** 

 

Abstract 

Current economic problems, the institutional transformation of the European Union (EU), 
the successive enlargements, counteracting the effects of the economic crisis and the euro 
zone crisis contributed to the reduction of the activity of the European Community in the 
implementation of an effective internal market as well as creating favorable business 
environment and thereby promoting industrial competitiveness. The single market has 
become the least popular among businesses and consumers since its implementation. 
Currently a strong real economy and a competitive business sector with key position in the 
global supply chain are of paramount importance for the economic recovery The EU's future 
economic growth depends on an innovative industrial base. The aim of the article is to 
present results of the analysis of the European industrial policy objectives in light of the 
challenges of the modern economy. The key issue is to answer the question whether the 
current activities and tasks of the EU industrial policy might be effective in the context of 
challenges of the single European market and the globalization of the economy, which are 
affected by the negative effects of the financial and economic crisis of recent years. 
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Wyzwania europejskiej polityki przemysłowej 

Joanna Kuczewska  

Joanna Stefaniak-Kopoboru 

 

Abstrakt 

Współczesne problemy gospodarcze, transformacja instytucjonalna Unii Europejskiej (UE), 
kolejne rozszerzenia, przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego i kryzysu strefy euro, 
przyczyniły się do ograniczenia aktywności Wspólnoty w zakresie realizacji efektywnego 
rynku wewnętrznego i kształtowania warunków przyjaznego otoczenia okołobiznesowego, a 
tym samym wspierania konkurencyjności przemysłowej. Wspólny rynek stał się obecnie 
najmniej popularny wśród przedsiębiorstw i konsumentów od początku jego istnienia.  
Pierwszorzędne znaczenie dla ożywienia gospodarczego ma obecnie silna gospodarka w sferze 
realnej z konkurencyjnym sektorem przedsiębiorstw zajmujących kluczowe pozycje w globalnym 
łańcuchu dostaw. Przyszły dobrobyt Wspólnoty i silna gospodarka zależą od innowacyjnej bazy 
przemysłowej. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy założeń europejskiej polityki 
przemysłowej w świetle wyzwań współczesnej gospodarki. Kluczowym zagadnieniem jest próba 
udzielenia odpowiedzi na pytanie czy obecne działania i zadania polityki przemysłowej UE są 
skuteczne w kontekście wyzwań jednolitego rynku europejskiego oraz globalizacji gospodarki 
borykających się z negatywnymi efektami kryzysu gospodarczo-finansowego ostatnich lat.   

 

Słowa kluczowe:   polityka przemysłowa UE, konkurencyjność przemysłowa, kryzys 

Kody JEL:   O25, O52, L52 
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1 Wstęp 

Współczesne problemy gospodarcze, transformacja instytucjonalna Unii Europejskiej (UE), 

kolejne rozszerzenia, przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego i kryzysu strefy euro, 

przyczyniły się do ograniczenia aktywności Wspólnoty w zakresie realizacji efektywnego 

rynku wewnętrznego i kształtowania warunków przyjaznego otoczenia okołobiznesowego, a 

tym samym wspierania konkurencyjności przemysłowej. Wspólny rynek stał się obecnie 

najmniej popularny wśród przedsiębiorstw i konsumentów od początku jego istnienia. 

Zdaniem Wim Kok’a, byłego premiera Holandii, politycy i liderzy europejscy skupiający się na 

nieustannych reformach instytucjonalnych i stabilizacji strefy euro zaniechali aktywności na 

rzecz wzmacniania potencjału konkurencyjnego przemysłu Europy, a „…działanie rynku 

wewnętrznego jest uznawane za wczorajszy biznes i nie posiada odpowiedniego statusu 

ważności, a to poważny błąd polityków” [Kok 2004, s. 24].  Również Mario Monti w nowej 

strategii na rzecz jednolitego rynku UE dostrzega, iż „…rynek wewnętrzny jest mniej 

popularny niż kiedykolwiek, ale też bardziej potrzebny niż kiedykolwiek” [Monti 2010, s.12].  

Pierwszorzędne znaczenie dla ożywienia gospodarczego ma obecnie silna gospodarka w 

sferze realnej z konkurencyjnym sektorem przedsiębiorstw zajmujących kluczowe pozycje w 

globalnym łańcuchu dostaw. Przyszły dobrobyt Wspólnoty i silna gospodarka zależą od 

innowacyjnej bazy przemysłowej, a podstawą kreowania wartości nie mogą być wyłącznie 

usługi, z dominacją sektora finansowego, natomiast „Europa musi odzyskać wiarę w swoją 

wynalazczość, umiejętność podejmowania nowych wyzwań, innowacyjność i zdolność do 

rozwoju. Dlatego centralnym punktem europejskiej polityki powinny być gospodarka i 

przemysł, które są jej siłą” [Tajani 2013, s. 1].  

Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy założeń europejskiej polityki przemysłowej  

w świetle wyzwań współczesnej gospodarki. Kluczowym zagadnieniem jest próba udzielenia 

odpowiedzi na pytanie czy obecne działania i zadania polityki przemysłowej UE są skuteczne 

w kontekście wyzwań jednolitego rynku europejskiego oraz globalizacji gospodarki 

borykających się z negatywnymi efektami kryzysu gospodarczo-finansowego ostatnich lat1. 

                                            
1 Artykuł przygotowany na konfrencję pt.”Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości” oragnizowaną 
16/04/2015 roku przez Centrum Doskonałości Jean Monnet przy Katedrze Europeistyki Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu; po recenzji pozytywnej; opublikowany zostanie w monografii pokonferencyjnej.  
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2. Ewolucja i założenia europejskiej polityki przemysłowej  

Nurt badawczy dotyczący konkurencyjności przemysłowej (industrial competitiveness), 

wpisuje się w szerokie podejście do badania konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. 

Zarówno Komisja Europejska, jak i OECD, przeprowadziły liczne analizy i podjęły działania na 

rzecz wzmocnienia konkurencyjności przemysłu europejskiego jako bazy w budowaniu 

konkurencyjności międzynarodowej gospodarek krajów Wspólnoty. 

Zgodnie z definicją OECD z 1995 roku konkurencyjność gospodarek narodowych to 

„…stopień, w jakim kraj w warunkach otwartych i konkurencyjnych rynków jest zdolny do 

produkowania dóbr i usług, które przechodzą test rynków międzynarodowych, zapewniając 

jednocześnie wysoki i trwale rosnący poziom dochodów społeczeństwa w długich okresach” 

[OECD 1995]. Natomiast najbardziej popularna wśród badaczy jest definicja 

konkurencyjności gospodarki narodowej z 1996 roku, określa, iż jest to „…wspieranie 

zdolności firm, sektorów, regionów i obszarów ponadnarodowych (supra-national regions) 

do generowania wysokich przychodów czynników produkcji oraz utrzymania wysokiego 

poziomu zatrudnienia, przy założeniu otwarcia na konkurencję zagraniczną” [OECD 1996]. 

We współczesnych koncepcjach OECD podkreśla się, iż w gospodarce opartej na wiedzy 

(knowledge-based economy)2, dla utrzymania konkurencyjności najważniejsze stały się: 

zarządzanie informacją oraz wprowadzenie produkcji związanej z wykorzystaniem wiedzy 

(umiejętności). Spowodowało to, iż rządy zostały zmuszone do podjęcia nowych działań i 

określenia zmian polityki promocji konkurencyjności przemysłowej [OECD 1997, s. 5-7]3.  

Na tak pojmowaną konkurencyjność i potrzebę sformułowania nowej polityki 

konkurencyjności przemysłowej, OECD odpowiedziało stworzeniem zestawu specyficznych 

warunków otoczenia biznesu w różnych krajach wykorzystując koncepcję benchmarkingu 

poprzez identyfikację kluczowych benchmarks - punktów odniesienia, porównania z 

najlepszymi - w ośmiu głównych obszarach: infrastruktura B+R, edukacja i zasoby ludzkie, 

reguły i praktyki wpływające na inwestycje i zachowania przedsiębiorstw (corporate 

governance) tj: system prawny i regulacje, zwyczajowe praktyki biznesowe oraz reguły 

                                            

2 Szerzej na temat metodologii oraz wskaźników używanych w koncepcji gospodarki opartej na wiedzy patrz: 
[OECD 1996A]. 

3 Patrz także: [Wienert H. 1997; Walkner Ch. 2004; OECD 2001]. 
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społeczne i socjalne, regulacje w sferze zatrudnienia, koszty pracy, system podatkowy, koszty 

energii, koszty telekomunikacji i infrastruktura [OECD 1997A]. 

Cele konkurencyjności makroekonomicznej, wzrostowej realizowane są przy użyciu 

instrumentów polityki przemysłowej, która szczególnie intensywnie rozwinęła się po 1996 

roku, kiedy Komisja Europejska uznała definicję konkurencyjności OECD. Ponownie 

podkreślono wówczas znaczenie generowania wysokich przychodów czynników produkcji 

oraz utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia. W 2000 roku na szczycie Rady 

Europejskiej w Lizbonie ostatecznie skonstatowano, iż konkurencyjność to „…zdolność 

gospodarki kraju do zapewnienia wysokiego i ciągle wzrastającego poziomu życia oraz 

wysokiej stopy zatrudnienia w warunkach zrównoważonego wzrostu”. Strategia lizbońska 

założyła, iż Unia Europejska do 2010 roku ma być „…najbardziej konkurencyjną i dynamiczną 

gospodarką opartą na wiedzy w świecie, gdzie zapewniony jest zrównoważony wzrost z 

wysokim i wzrastającym poziomem zatrudnienia oraz większą kohezją socjalną” [UKIE 

2002]4.  Przyjmując za jeden z najważniejszych warunków tworzenia przewagi 

konkurencyjnej – poprawę otoczenia okołobiznesowego – polityka przemysłowa stała się 

swoistym sposobem na zastosowanie instrumentów polityki wspierania przedsiębiorstw w 

sektorach przemysłu [European Comission 2002].  

Postawa polityczno-prawna dla tak rozumianej polityki przemysłowej została stworzona już 

wcześniej na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego, który wprowadził kompetencje 

Wspólnoty w zakresie polityki technologicznej i naukowo-badawczej (art. 163-173 TWE) oraz 

Traktatu z Maastricht, w którym wprowadzono nowy tytuł „Przemysł” (art. 157 TWE) 

ustanawiając główny cel działań Wspólnoty jako „…zapewnienie warunków koniecznych dla 

konkurencyjności przemysłu” [Zielińska-Głębocka, Gawlikowska-Hueckel 2004]. Europejska 

strategia na rzecz konkurencyjności przemysłowej podjęta na początku lat 

dziewięćdziesiątych w okresie realizacji Programu Rynku Wewnętrznego (PRW) zakładała 

liberalne podejście do interwencji przemysłowych, oparte na wolnym handlu, uczciwej 

konkurencji i pozytywnych dostosowaniach strukturalnych. Odrzucono wówczas działania 

defensywne o charakterze sektorowym, chroniące słabsze gałęzie przed konkurencją. 

Polityka przemysłowa stała się kluczową polityką rynku wewnętrznego UE o charakterze 

                                            

4 Szerzej na temat strategii lizbońskiej: [European Comission 2001].  
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pozytywnym zawierającą wszelkie inicjatywy i działania na rzecz poprawy konkurencyjności 

przemysłu europejskiego. Jej osiami głównymi ustanowione zostały: polityka wspierania 

przedsiębiorczości (zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw) oraz polityka naukowo-

badawcza i technologiczna (rys. 1).    

Rysunek 1. Polityka przemysłowa w kontekście Programu Rynku Wewnętrznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Na podstawie: [Stępniak, Kuczewska 2004, s. 13]. 

 

W 1994 roku za najważniejsze cele polityki przemysłowej uznano: promocję inwestycji 

niematerialnych, rozwój kooperacji pomiędzy firmami, zapewnienie uczciwej konkurencji 

oraz modernizację roli władz publicznych. Już wówczas ogromne znaczenie przypisano 

kreowaniu przyjaznego otoczenia okołobiznesowego poprzez jego uproszczenie oraz 

zastosowanie miar konkurencyjności przedsiębiorstw i promowanie tworzenia sieci 

współpracy tzw. networks [Oughton Ch., Whittam G. 1995; Oughton Ch. 1997; Gassmann H. 

1995].  

Polityka przemysłowa o charakterze horyzontalnym w swojej naturze musi brać pod uwagę 

sytuację konkurencyjną poszczególnych sektorów przemysłu. Ważne jest monitorowanie 

konkurencyjności sektorów przemysłowych, aby zapewnić optymalny dobór instrumentów i 

działań, które kreują odpowiednie dla nich warunki ramowe [European Commission 2003]. 

 

Program Rynku 
Wewnętrznego 

Swoboda przepływu: 
towarów, osób, 
usług i kapitału 

Polityka konkurencji  

Inne polityki: 

Handlowa 

Rolna 

Transportowa 

Regionalna 

Ochrony środowiska 

Energetyczna  

Socjalna 

 

 

Polityka przemysłowa: 

Wspierania przedsiębiorczości (szczególnie 
MŚP) 

Technologiczna i naukowo-badawcza  
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Stąd też za najważniejsze implikacje dla wspólnotowej polityki przemysłowej uznano 

[Navarro L. 2003]5:  

 pełnienie roli regulacyjnej rynku przez rządy narodowe oraz tworzenie przyjaznych 

warunków ramowych dla rozwoju przedsiębiorstw i innowacji; 

 kluczową rolę odgrywa analiza systemów – czyli przemysłów zgrupowanych w klastry i 

systemy innowacyjne – z wykorzystaniem metody benchmarkingu jako instrumentu 

szukania najlepszej praktyki; 

 realizację zadań stojących przed władzami publicznymi w celu budowy instytucji i 

regulacji prawnych sprzyjających powstawaniu klastrów innowacyjnych z 

uwzględnieniem powiązań między firmami i infrastrukturą umiejętności (wiedzy) lub 

formalnych i nieformalnych kanałów kooperacji między firmami; 

 sprostanie wyzwaniu dla polityki wspólnotowej jakim jest zapewnienie maksymalnej 

efektywności europejskich systemów innowacyjnych, które podnoszą jakość działań 

innowacyjnych a przez to prowadzą do poprawy konkurencyjności przemysłu 

europejskiego. 

Podsumowując, jako najważniejsze aspekty konkurencyjności przemysłowej Unii Europejskiej 

zostały przyjęte6: wiedza (umiejętności), innowacje oraz otoczenie okołobiznesowe 

[European Commission 2002, s.2-3].  

 

3. Wyzwania współczesnej polityki przemysłowej  

Współczesna polityka przemysłowa musi zmierzyć się z negatywnymi konsekwencjami 

kryzysu finansowo-gospodarczego lat 2008-2010. Zaniedbanie priorytetów realizacji 

efektywnego rynku wewnętrznego i wspierania konkurencyjności przemysłowej 

spowodowane ukierunkowaniem polityki na naprawę finansów i kondycji strefy euro, 

stworzyło nowe wyzwanie dla Unii Europejskie. W obliczu nowej strategii  rozwoju „Europa 

2020” rewolucja polityki przemysłowej i zmiana podejścia wobec sektora przemysłu stały się 

nieodzownymi celami UE. W założeniach strategii jako priorytetowe przyjęto działania na 

                                            

5 Szerzej: [European Commission 1996; 2000; 2004].  

6 Por. także: [European Commission 1998; Fries 1998; Sharp M. 1998].  
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rzecz wzrostu zatrudnienia, inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego, których celem 

jest rozwój nowych technologii. W Strategii Europa 2020 wskazano jednoznacznie na dwie 

inicjatywy przewodnie [Komisja Europejska 2010, s. 5-6]: 

 politykę przemysłową, która zapewni przedsiębiorstwom (zwłaszcza MŚP) lepsze 

warunki funkcjonowania i stworzy trwałą bazę przemysłową zdolną do konkurowania 

w skali globalnej oraz 

 unię innowacji, która zapewni lepsze warunki dla biznesu w zakresie pozyskiwania 

finansów na badania i innowacje, a poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 

przyczyni  się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.   

W ramach realizacji Strategii Europa 2020, Komisja Europejska i kraje członkowskie 

Wspólnoty zobowiązały się do podjęcia określonych działań w ramach powyższych dwóch 

inicjatyw przewodnich. Działania te przedstawiono w Tabeli  1. 

 

Tabela 1. Zobowiązania Komisji Europejskiej i krajów członkowskich w ramach realizacji priorytetów 
przemysłowych Strategii Europa 2020 

Polityka przemysłowa w erze globalizacji Unia innowacji  

Komisja Europejska 

Opracowanie polityki przemysłowej sprzyjającej 
powstaniu konkurencyjnej i zróżnicowanej bazy 
przemysłowej w Europie oraz wspierającej przejście 
sektorów wytwórczych na efektywniejsze korzystanie 
z energii i zasobów 

Ukończenie tworzenia europejskiej przestrzeni 
badawczej i efektywne wykorzystanie zasobów, 
energetycznych  

Opracowanie horyzontalnego podejścia do polityki 
przemysłowej  

Wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw (ochrona własności przemysłowej, 
patentu) 

Poprawa otoczenia biznesowego (szczególnie MŚP), 
obniżka kosztów działalności, promocja klastrów  

Utworzenie europejskich  partnerstw 
innowacyjnych  

Wsparcie dla sektorów w trudnej sytuacji  
Rozwój instrumentów finansowych wspierających 
działania innowacyjne  

Wspieranie umiędzynarodowienie MŚP 
Wspieranie partnerstwa w obszarze wiedzy i 
umacnianie powiązań między światem nauki, 
biznesu, badań i innowacji 

Rozwój sieci transportowych i logistycznych w 
ramach rynku wewnętrznego 

 

Opracowanie zadań skutecznej polityki kosmicznej   

Zwiększenie konkurencyjności turystyki europejskiej   

Wznowienie strategii propagującej społeczną 
odpowiedzialność biznesu 

 

Przegląd i uzupełnienie prawa rynku wewnętrznego   
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Kraje członkowskie 

Poprawa otoczenia biznesu – finansowanie innowacji  
Zreformowanie krajowych systemów działalności 
badawczo-rozwojowej i innowacyjnej  

Zmniejszenie obciążenia administracyjnego 
przedsiębiorstw  

Zapewnienie odpowiedniej liczby absolwentów 
nauk ścisłych, wydziałów matematycznych i 
inżynieryjnych oraz wprowadzenie do programów 
szkolnych elementów kreatywności, innowacji i 
przedsiębiorczości 

Rozwój relacji i współpracy biznes – nauka 
Promocja wydatków na wiedze przy zastosowaniu 
ulg podatkowych i innych instrumentów 
podatkowych  

Poprawa warunków wykonywania praw własności 
intelektualnej  

 

Źródło: Opracowanie na podstawie: [Komisja Europejska 2010]. 

 

Wobec powyższej Strategii UE, w 2010 roku Komisja Europejska zaproponowała nowe 

podejście do polityki przemysłowej, które „…spowoduje dynamiczny wzrost gospodarki UE, 

umocni konkurencyjność UE, zapewniając wzrost i nowe miejsca pracy i umożliwiając 

przejście do gospodarki niskoemisyjnej i oszczędnej pod względem zasobów”. Cechami 

nowego podejścia stały się [Komisja Europejska 2010A]:  

 połączenie bazy horyzontalnej i zastosowania sektorowego – Komisja Europejska 

wskazała na jednoczesne utrzymanie indywidualnego podejścia wobec sektorów 

przemysłowych oraz koordynowanie działań w ramach polityki przemysłowej na 

szczeblu wspólnotowym; 

 dążenie do stworzenia „odruchu globalizacyjnego” wszystkich gałęzi przemysłu – 

uświadomienie ważności całego łańcucha wartości i dostaw, od dostępu do energii i 

surowców po usługi posprzedażne i recykling materiałów; 

 regularne informowanie o działaniach polityki przemysłowej realizowanych przez 

Komisję Europejską i kraje członkowskie.  

Wśród celów nowej polityki przemysłowej znalazły się działania wspierające innowacje, 

międzynarodową działalność przedsiębiorstw i czerpanie z procesu globalizacji gospodarki 

światowej oraz lepsze funkcjonowanie jednolitego rynku produktów i usług (tabela 2). 

Ponownie na pierwszy plan wysunięto potencjał przemysłowy oraz „odrodzony” rynek 

wewnętrzny, którego cztery wolności gwarantują przedsiębiorcom europejskim pełne 

korzystanie z oferty integracji. Bez efektywnie funkcjonującego rynku wewnętrznego 

przedsiębiorcy nie są w stanie odnosić sukcesów na arenie międzynarodowej, nawet w 
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sytuacji zażegnania kryzysu strefy euro. Pozytywne aspekty unii walutowej wzmacniają 

bowiem korzyści wynikające ze wspólnego rynku, natomiast nie tworzą samoistnej oferty 

benefitów dla podmiotów biznesowych.   

Tabela 2. Priorytety nowej, europejskiej polityki przemysłowej z 2010 roku 

Poprawa warunków ramowych  

 Test konkurencyjności, 
kontrola sprawności, ocena 
ex-post, rewizja Small 
Business Act 

 Poprawa dostępu do 
finansowania dla 
przedsiębiorstw  

Umocnienie jednolitego rynku 

 Zbliżenie prawodawstwa 
PRW 

 Umocnienie egzekwowania 
praw własności 
intelektualnej 

 Egzekwowanie zasad 
uczciwej konkurencji  

 Poprawa infrastruktury: 
energetycznej, transportowej 
i komunikacyjnej 

 Opracowanie europejskiego 
systemu norm technicznych  

Nowa polityka innowacji 
przemysłowych 

 Rozwój kluczowych 
technologii tj.: 
biotechnologia przemysłowa, 
nanotechnologia, fotonika, 
mikro- i nanoelektronika 

 Rozwój relacji biznes-nauka 

 Nowa strategia wspierania 
rozwoju klastrów 

 Wspieranie aktywnej polityki 
rynku pracy  

Czerpanie korzyści z globalizacji 

 Unijna strategia dostępu do 
rynku i rewizja instrumentów 
polityki handlowej (ochrona 
przed nadmiernym 
napływem konkurencyjnych 
produktów krajów szybko 
rozwijających się) 

 Wspieranie 
internacjonalizacji 
przedsiębiorstw (zwłaszcza 
MŚP) 

 Zapewnienie dostępu do 
surowców 

Wspieranie modernizacji 
przemysłu 

 Efektywne gospodarowanie 
zasobami, efektywność 
energetyczna i 
niskoemisyjność 

 Plan działań w sprawie 
ekoinnowacji  

 Wspieranie restrukturyzacji 
przedsiębiorstw po kryzysie 

 Rozwój społecznej 
odpowiedzialności biznesu  

 

Specyficzne podejście sektorowe 

Działania ukierunkowane na 
sektory: 

 Kosmonautyki 

 Przemysł motoryzacyjny 

 Które sprostują wyzwaniom 
społecznym, związanym ze 
zmianami klimatu, zdrowiem 
i bezpieczeństwem 

 Istotne ze względu na 
łańcuch dostaw (chemiczny, 
maszynowy, sprzętu 
transportowego, rolno-
spożywczy) 

 Energochłonne 
Źródło: Źródło: Opracowanie na podstawie: [Komisja Europejska 2010A].  

 

Dwa lata po ogłoszeniu nowych priorytetów polityki przemysłowej, Wspólnota w obliczu 

wciąż utrzymujących się negatywnych skutków kryzysu gospodarczego, podjęła decyzję o 

uaktualnieniu zadań polityki przemysłowej. Zaproponowała partnerstwo między instytucjami 

UE, jej państwami członkowskimi i przemysłem, by zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w 

nowe technologie i stworzyć dla Europy przewagę konkurencyjną w nowej rewolucji 

przemysłowej. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Komisja zaakceptowała aktywne 

podejście do polityki przemysłowej, które opierałoby się na czterech następujących 

elementach [Komisja Europejska 2012, s.6-7]: 
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 Ukierunkowaniu inwestycji i innowacji na sześć priorytetowych obszarów działania: 

zaawansowane technologie produkcyjne, kluczowe technologie wspomagające, 

bioprodukty, zrównoważona polityka w zakresie przemysłu i budownictwa oraz 

surowców, ekologicznie czyste pojazdy oraz inteligentne sieci. 

 Ulepszenie funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego oraz otwarcie rynków 

międzynarodowych. 

 Szeroki dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania działalności biznesowej. 

 Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki i umiejętności. 

W 2013 roku zanotowano w 28 państwach członkowskich pierwszy od czasu kryzysu 

gospodarczego wzrost PKB (0,2 %). Polepszyły się też nastroje gospodarcze i wzrosło 

zaufanie konsumentów. Stan gospodarki w większości krajów został ustabilizowany. Wobec 

pojawienia się korzystniejszych warunków otoczenia okołobiznesowego, Komisja Europejska 

zaproponowała kolejną rewizję celów polityki przemysłowej, aby utrzymać i wzmocnić 

ożywienie koniunktury, a poprzez wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 

zapewnić realizację celów strategii „Europa 2020”. Ponadto dane wskazują na ogromne 

znaczenie działalności przemysłowej w tworzeniu PKB krajów członkowskich. Przemysł 

odpowiada za ponad 80 % unijnego eksportu i 80 % prywatnych nakładów na badania 

naukowe i innowacje. Jedna czwarta miejsc pracy w sektorze prywatnym to stanowiska w 

przemyśle, często wymagające wysokich kwalifikacji, a  ponadto każde dodatkowe miejsce 

pracy w przetwórstwie przemysłowym prowadzi do powstania od 0,5 do 2 miejsc pracy w 

innych sektorach [Komisja Europejska 2014, s. 1]. W obliczu konsekwencji negatywnych 

zjawisk w gospodarce globalnej, silna baza przemysłowa ma kluczowe znaczenie dla 

ożywienia gospodarczego i konkurencyjności Wspólnoty. Oznacza to ponowne 

zainteresowanie konkurencyjnością przemysłową, pełną i efektywną realizacją rynku 

wewnętrznego, a nie ostatnio dominujące ukierunkowanie działań na rzecz wspierania i 

restrukturyzacji strefy euro.  

Polityka przemysłowa realizowana jest obecnie przy wykorzystaniu podejścia 

zintegrowanego, opartego na  strategii zaproponowanej w 2010 i 2012 roku, ze wskazaniem 

kluczowych działań dla wzmocnienia potencjału przemysłowego Wspólnoty. Są to [Komisja 

Europejska 2014]:  
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 Zagwarantowanie tworzenia zintegrowanego i jednolitego rynku europejskiego i 

stworzenie atrakcyjnego otoczenia dla przedsiębiorstw i produkcji poprzez: 

doprowadzenie do pełnej integracji sieci informacyjnych, energetycznych i 

transportowych; pełne otwarcie i zintegrowanie rynku wewnętrznego towarów i 

usług oraz poprawę otoczenia biznesu, ram regulacyjnych i administracji publicznej w 

UE. 

 Modernizacja przemysłu i inwestycje w innowacje, nowe technologie, czynniki 

produkcji i umiejętności, poprzez: stymulowanie inwestycji w innowacyjność i nowe 

technologie (programy Horyzont 2020 i COSME); podniesienie wydajności i 

efektywności gospodarowania zasobami, ułatwienie dostępu do przystępnych 

cenowo czynników produkcji oraz podnoszenie umiejętności i ułatwianie zmian 

przemysłowych. 

 Wspieranie przedsiębiorczości, a szczególnie MŚP, poprzez: efektywną realizację 

Small Business Act, obniżenie kosztów działalności MŚP, wspieranie i rozwój inicjatyw 

klastrowych i klastrów.  

 Wspierane międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, poprzez: zwiększenie do 

dostępu do rynku; normalizację oraz współpracę regulacyjną i prawa własności 

intelektualnej. 

Komisja Europejska ponadto podkreśla konieczność realizacji polityki przemysłowej, jako 

polityki o charakterze narodowym. Oznacza to pełne zaangażowanie państw członkowskich i 

podejmowanie istotnych inicjatyw na rzecz wzmocnienia potencjału przemysłowego na 

poziomie narodowym, przy współudziale wspierających programów i aktywności ze strony 

instytucji wspólnotowych.   

 

4 Podsumowanie  

Współczesna gospodarka europejska stanęła wobec wyzwań związanych z koniecznością 

dokonania wielkiego przełomu w sektorze przemysłowym. Nowoczesne technologie stają się 

podwaliną rewolucji przemysłowej opartej na zielonej energii, ekologicznie czystym 

transporcie, nowych metodach produkcyjnych, nowych materiałach i inteligentnych 
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systemach komunikacyjnych. UE znalazła się w sytuacji konieczności sprostania wyzwaniom 

globalizacji gospodarki, przy jednoczesnym radzeniu sobie z negatywnymi skutkami kryzysu 

gospodarczego, ograniczoną aktywnością na rzecz promocji rynku wewnętrznego Wspólnoty 

i utrzymującą się strategią związaną z restrukturyzacją sektora finansów.  

Utrzymanie tendencji wzrostu gospodarczego i stabilnej, długoterminowej konkurencyjności 

przemysłowej wymaga niezwykle precyzyjnego i skutecznego zintegrowania działań  Komisji 

Europejskiej i rządów państw członkowskich. Realizacja priorytetów europejskiej polityki 

przemysłowej, ukierunkowanej na zwiększenie efektywności rynku wewnętrznego, 

stworzenie stabilnej, innowacyjnej bazy przemysłu zdolnego do konkurowania na rynkach 

globalnych, wymaga ciągłego monitorowania działań podejmowanych przez UE i kraje 

członkowskie. Ważna jest weryfikacja: poprawy  konkurencyjności międzynarodowej poprzez 

porównanie ewolucji wydajności i kosztów w UE z analogicznymi parametrami u jej 

konkurentów; liczby nowych miejsc pracy powstałych w przemyśle i w związanych z 

przemysłem usługach, ze szczególną uwagą skierowaną na liczbę miejsc pracy powstałych w 

MŚP; tempa wzrostu produkcji przemysłowej, w szczególności w branżach ekologicznych 

oraz udziału średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie sektorów wytwórczych w 

łącznej wartości dodanej i zatrudnieniu w sektorze wytwórczym [Komisja Europejska 2010A].  

Podsumowując, kształt, zadania i cele współczesnej polityki przemysłowej UE są spójne z 

bieżącymi wyzwaniami, jakie niesie odbudowująca się po kryzysie światowym gospodarka 

Wspólnoty. Jednoczesne wdrażanie postulatów tej polityki wraz z konsekwentną realizacją 

rynku wewnętrznego zapewni odwrócenie tendencji ograniczania znaczenia sektora 

przemysłowego dla budowania konkurencyjności gospodarek państw członkowskich.  
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