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Streszczenie 

• Światowy przemysł jest dziś skonstruowany wokół trzech – ukształtowanych historycznie – 
kontynentalnych centrów produkcyjnych: Fabryki Azja (zorganizowanej wokół Japonii), Fabryki 
Europa (powstałej wokół Niemiec i Francji) oraz Fabryki Ameryka Północna (w której centrum 
znajdują się Stany Zjednoczone). Centra te są – zarówno wewnętrznie, jak i pomiędzy sobą – 
splecione skomplikowaną siecią wielostronnych powiązań: kompetencyjnych, kapitałowych, 
produkcyjnych, logistycznych i marketingowych. Nie istnieją więc już dominujące w krajo-
brazie przemysłowym lat 80. ubiegłego wieku odrębne, krajowe organizmy wytwórcze. Ustą-
piły one pola międzynarodowym łańcuchom wartości, łączącym firmy z odległych zakątków 
świata. Czyni to industrializację jednocześnie łatwiejszą, ale i mniej znaczącą gospodarczo. 
Drzwi do uprzemysłowienia zostały otworzone dla wszystkich państw, które spełnią struktu-
ralne i instytucjonalne minima umożliwiające im dołączenie do jednej z funkcjonujących już 
światowych Fabryk. Jednocześnie sam fakt produkcji zaawansowanych technicznie dóbr prze-
stał być odbiciem złożoności poszczególnych gospodarek, w tym ich potencjału do tworzenia 
firm zdolnych do konkurowania w skali globalnej. 

• Za w pełni zindustrializowane można współcześnie uznać tylko kraje łączące znaczną skalę 
i wysoką wydajność produkcji przemysłowej. Większość państw rozwijających się dzieli od tej 
grupy podwójna bariera: niskiej produktywności i niewielkiego wolumenu wytwarzanych 
dóbr przemysłowych. Industrializacja polega na przezwyciężeniu obu tych słabości w rozcią-
gniętym na wiele dekad procesie poprawy własnych możliwości i kompetencji wytwórczych. 
Podnoszenie produktywności wydaje się przy tym procesem trudniejszym i bardziej długo-
trwałym. Nawet kraje nowego uprzemysłowienia – które jak Korea Południowa czy Czechy 
zdołały osiągnąć poziom produkcji per capita zbliżony do Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy 
Japonii – zrobiły to w oparciu o model relatywnie pracochłonny, a rewolucja wydajnościowa 
jest dopiero przed nimi. 

• Ten obraz przemysłu światowego ma niebagatelne znaczenie dla polityki gospodarek wscho-
dzących. Ponieważ współczesne firmy przemysłowe nie tylko nie muszą, ale wręcz nie mogą 
oprzeć swojej działalności wyłącznie w oparciu o zasoby krajowe, polityka przemysłowa 
państw nadganiających musi dążyć do jak najściślejszej integracji lokalnych ekosystemów 
gospodarczych z najbliżej położoną globalną Fabryką. W wypadku Europy Środkowej jest 
to Fabryka Europa, która z perspektywy firm polskich, czeskich czy słowackich jest także 
źródłem regionalnego industrial commons, czyli wspólnych zasobów kompetencyjnych, rela-
cyjnych i produktowych, oddziałujących na szanse rynkowe wszystkich firm ulokowanych 
w regionie. Oznacza to, że głównym wyzwaniem dla polityki przemysłowej w nowych krajach 
członkowskich UE jest wspomaganie podmiotów krajowych w zdobywaniu zdolności umożli-
wiającym im jak najlepsze korzystanie z zasobów Fabryki Europa.

• Doświadczenia kilkudziesięciu lat prowadzenia polityki przemysłowej na świecie wska-
zują przy tym, że powinna ona mieć – co do zasady – charakter horyzontalny, tj. nie skie-
rowany do preferowanych przez administrację branż i firm, lecz wspomagający wybrane 
typy kompetencji szerokiego grona odbiorców. Dla państw środkowoeuropejskich oznacza 
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to stymulowanie akumulacji zasobów finansowych, ludzkich i organizacyjnych lokalnych firm 
przemysłowych, wzmacnianie ich zdolności do skutecznego konkurowania w skali regionalnej 
i globalnej (poprzez eksport), a także obniżanie barier dostępu do finansowania projektów 
inwestycyjnych dla MŚP. Wśród narzędzi takiej polityki znaleźć mogą się m.in.:

• działania wspomagające restrukturyzację branż schyłkowych (np. górnictwa), 

• wsparcie regulacyjne i instytucjonalne dla konkurencyjnego rynku finansowego 
i kapitałowego, 

• wspomaganie pojawiania się i identyfikacji talentów (szkoły, uniwersytety), akumulacji 
kapitału ludzkiego w MŚP (life long learning),

• budowa infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach i instytutach badawczych oraz wspie-
ranie prowadzenia w nich badań naukowych i prac rozwojowych, 

• facylitacja nawiązywania wzajemnej współpracy między firmami krajowymi, a także między 
biznesem a światem naukowym, 

• przyciąganie zaawansowanych technologicznie i organizacyjnie firm zagranicznych (BIZ) 
oraz wspieranie ich integracji z krajowymi poddostawcami,

• rozwój instytucji informujących, szkolących i upowszechniających informacje o możliwo-
ściach eksportowych i technologiach horyzontalnych wśród MŚP, 

• promowanie współpracy międzynarodowej krajowych firm i sektora naukowego 
(np. konsorcja badawcze) pod kątem atrakcyjnych elementów łańcucha wartości.

• Polityka przemysłowa może także odpowiadać na wyzwania społeczne m.in. z zakresu cyber-
bezpieczeństwa, zdrowotności, ochrony środowiska czy efektywnego wykorzystania zasobów 
naturalnych. Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań rozwojowych jest ograni-
czenie emisji gazów cieplarnianych w skali globu i modernizacja światowego systemu ener-
getycznego. Z perspektywy państw OECD uwzględnienie celów klimatycznych w polityce 
przemysłowej – oprócz dostrzeżenia wymiaru społecznego (ochrony przed ryzykiem eskalacji 
środowiskowych, zdrowotnych i politycznych kosztów spalania paliw kopalnych) – pozwala 
na ograniczenie ryzyka uwięzienia własnych firm w schyłkowych niszach technologicznych, 
a tym samym utracenia części potencjału eksportowego krajowego przemysłu maszynowego, 
chemicznego czy materiałowego.

• Przykładem złożonego dokumentu strategicznego starającego się definiować ramy poli-
tyki rozwoju, w której centrum znajduje się dążenie do industrializacji, jest polska Strategia 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Deklaruje ona potrzebę uwzględnienia redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w krajowej polityce gospodarczej, jednocześnie nie przed-
stawiając jednak w pełni spójnego planu wypełnienia przez Polskę jej międzynarodowych 
zobowiązań klimatycznych. Podobny brak spójności widoczny jest także przy deklarowaniu 
działań nakierowanych na osiąganie takich celów społecznych, jak poprawa jakości powietrza 
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w miastach: obok relatywnie progresywnej części poświęconej industrializacji, w SOR znaj-
dują się znacznie bardziej zachowawcze części dotykające zmian w sektorze energetycznym 
i ochronie środowiska. 

• Niskoemisyjny kierunek rozwoju zatrzymuje się w SOR w dużej mierze na warstwie dekla-
ratywnej. Tekst Strategii wspiera rozwój technologii redukujących emisje, lecz jednocześnie 
odsuwa w czasie przygotowanie kompleksowej strategii niskoemisyjnej transformacji polskiej 
gospodarki, pomijając kwestię jej finansowania po roku 2020. Stosunkowo mało uwagi 
poświęca SOR także wewnętrznej spójności i skuteczności proponowanych działań, przedsta-
wiając zarówno przemyślane inicjatywy horyzontalne, które (pod warunkiem dopracowania 
szczegółów) mogą skutecznie wspierać modernizację technologiczną i operacyjną polskiego 
przemysłu, jak i pomysły, które stwarzają ryzyko fragmentacji polityki rozwojowej państwa, 
również w obszarze energetyczno-klimatycznym. W tym ostatnim wymiarze szczególnie 
problematyczny jest brak rozstrzygnięć dotyczących rozwoju energetyki, wyspowy charakter 
myślenia o polityce przemysłowej wspierającej osiąganie celów społecznych oraz bardzo duża 
waga przypisywana wybranym projektom flagowym, których zarówno znaczenie makroeko-
nomiczne, jak i środowiskowe zdają się w tekście Strategii przeceniane.

• Jednocześnie wydaje się, że w Strategii nie zauważono bardzo obiecującego źródła finanso-
wania modernizacji polskiej gospodarki i przemysłu po 2020 r., jakim jest europejski system 
handlu emisjami EU ETS. W latach 2021-2030 środki z tego źródła przekroczą prawdopodobnie 
kwotę 100 mld zł. W zgodzie z dyrektywą o ETS będzie można je przeznaczać na cele w pełni 
spójne z celami deklarowanymi w tekście SOR, w tym na ograniczenie smogu w miastach, 
poprawę efektywności energetycznej budynków, restrukturyzację branż schyłkowych czy 
elektryfikację transportu. Z perspektywy niektórych branż przemysłowych istotne są także 
dyskutowane obecnie na forum europejskim zmiany zasad ich ochrony przed ryzykiem carbon 
leakage. Szansą na wdrożenie nowych rozwiązań w przemyśle ciężkim będzie również powo-
łany w ramach EU ETS ogólnoeuropejski Fundusz na rzecz Innowacji.
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Rekomendacje

• Nowa polityka rozwojowa państwa – w tym polityka przemysłowa – powinna skupiać się 
w pierwszej kolejności na horyzontalnych reformach systemowych, ustanawiających ogólne 
ramy rozwoju dla sektora prywatnego, w tym jego integracji z Fabryką Europa. Jej priorytetem 
powinna więc być dbałość o fundamenty całej gospodarki (kapitał ludzki, państwo prawa, 
demonopolizacja i ochrona konkurencji) oraz budowa instytucji wspierających rozwój krajo-
wego rynku kapitałowego, finansowanie konkurencyjnej nauki, współpracę nauki z biznesem, 
dyfuzję wiedzy pomiędzy firmami przemysłowymi, zdolności firm krajowych do ekspansji 
przez eksport oraz inwestowanie w pożądane kompetencje ich pracowników.

• Interwencje tematyczne, wspierające konkretne obszary i technologie, są dopuszczalne, 
jednak powinny one pozostawiać przedsiębiorstwom dużą elastyczność w wyborze konkret-
nych rozwiązań technicznych i nisz rynkowych. Oznacza to konieczność przesunięcia 
akcentów SOR w obszarze polityki przemysłowej z realizacji projektów flagowych, skupionych 
na wybranych produktach, w kierunku szerszych inicjatyw horyzontalnych lub hybrydowych, 
takich jak budowa szerokich ram wspierających ekspansję eksportową (platformy wiedzy 
o rynkach eksportowych, sieciowanie) i konkurencję między polskimi firmami (deregulacja, 
prywatyzacja), a także ich rozwój technologiczny (Programy Pierwszej Prędkości czy reforma 
instytucji badawczo-rozwojowych).

• Wymiar środowiskowo-klimatyczny polityki przemysłowej również wymaga pilnego usystema-
tyzowania. Kluczową rolę może tu odegrać Strategia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej, 
jednak by tak się stało, niezbędne jest przyspieszenie rozpoczęcia prac nad jej opracowaniem. 
Dokument ten musi wyznaczać warianty dojścia do neutralności węglowej Polski w połowie 
XXI wieku wraz z realistycznymi celami pośrednimi, pozwalającymi na uniknięcie nietrafio-
nych inwestycji oraz wskazującymi sektorowi prywatnemu pożądany przez państwo kierunek 
zmian w kolejnych dekadach. Ze względu na spójność czasową polityki publicznej ważne jest, 
by program taki był szeroko skonsultowany środowiskowo i akceptowany (co do kierunku) 
przez różne siły społeczno-polityczne.

• Skuteczne wsparcie modernizacji polskiego przemysłu w sposób odpowiadający międzyna-
rodowym zobowiązaniom klimatycznym wymaga szeroko zakrojonych programów stymulu-
jących popyt na niskoemisyjne rozwiązania w wielu gałęziach gospodarki (energetyka, trans-
port, budownictwo), uzupełnionych o elastyczne inicjatywy ułatwiające udoskonalanie oferty 
produktowej oraz dostosowanie procesów produkcyjnych w przemyśle. Kluczowe jest zapew-
nienie odpowiedniej skali oraz spójności interwencji w poszczególnych obszarach, czemu nie 
będzie sprzyjała koncentracja na garstce produktów w ramach inicjatyw flagowych. Dlatego 
przewidziane w SOR programy, takie jak e-BUS, Luxtorpeda 2.0 czy Ekobudownictwo, powinny 
zostać wbudowane w szersze – horyzontalne i neutralne technologicznie – inicjatywy poświę-
cone niskoemisyjnemu transportowi lub redukcji zapotrzebowania na energię i ograniczeniu 
emisji generowanych w budownictwie. Sens angażowania zasobów publicznych w inne inicja-
tywy – np. Samochód elektryczny – wymaga ponownego przemyślenia i analizy sensu ich reali-
zacji w obecnym kształcie, przy potencjale, jakim w tej sferze dysponuje polska gospodarka.
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• Europejski system handlu emisjami powinien stać się narzędziem realizacji krajowej polityki 
przemysłowej:

• W ramach negocjacji na szczeblu europejskim należy dążyć do tego, by reforma instru-
mentów osłonowych dla przemysłu nie doprowadziła do osłabienia mechanizmów solidar-
nościowych, które zapewniają Polsce oraz innym krajom Europy Środkowej większe środki 
ze sprzedaży uprawnień.

• Na poziomie krajowym należy rozstrzygnąć skalę zaangażowania wpływów ze sprzedaży 
uprawnień we wspieranie niskoemisyjnej transformacji. Należy przy tym uwzględniać 
perspektywy rozwoju całej gospodarki, a nie jedynie wyzwania stojące przed energe-
tyką systemową. Oznacza to skierowanie dużych środków na termomodernizację, rozwój 
nowoczesnego ciepłownictwa, energetyki rozproszonej, niskoemisyjnego transportu, 
a także wsparcie restrukturyzacji rynku pracy i osłonę najbardziej energochłonnych branż 
przemysłu przed ryzykiem carbon leakage.

• Należy stymulować większe zaangażowanie krajowych podmiotów – tak firm prywat-
nych, jak instytutów badawczych – w ogólnounijne inicjatywy wspierające niskoemisyjne 
innowacje przemysłowe, takie jak Fundusz na rzecz Innowacji mający powstać w ramach 
systemu EU ETS.
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1. Wprowadzenie

 
Ostatnia dekada przyniosła renesans zainteresowania 
polityką przemysłową, zarówno w państwach rozwiniętych, 
szukających sposobów na odzyskanie gospodarczego wigoru 
po kryzysie finansowym, jak i rozwijających się, pragnących 
możliwie szybko nadrabiać dystans rozwojowy względem 
globalnych liderów. Debata na temat zredefiniowania 
roli państwa w rozwoju przemysłu nie ominęła również 
Europy Środkowej. Państwa regionu – pomimo szybkiego 
uprzemysłowienia w ubiegłym ćwierćwieczu – szukają 
sposobów na dalszy awans w europejskich i globalnych 
łańcuchach dostaw, wzrost innowacyjności oraz 
wydajności krajowego przemysłu. Jednocześnie warunki 
do prowadzenia polityki przemysłowej są skrajnie 
odmienne niż jeszcze kilka dekad temu. Staje ona również 
wobec nowego wyzwania: zapewnienia nie tylko szybkiej, 
ale również społecznie i środowiskowo odpowiedzialnej 
industrializacji budującej trwały dobrobyt społeczny.

Niniejszy raport omawia rolę polityki przemysłowej w stymulowaniu modernizacji przemysłu 
i zrównoważonego rozwoju całej gospodarki. Wskazujemy w nim, jak zmieniło się w ostatnich 
dekadach zarówno myślenie o roli państwa w rozwoju przemysłu, jak i charakter samej industria-
lizacji, a także wyzwania stojące przed krajami, które próbują dziś dołączyć do grona globalnych 
liderów przemysłowych. Przedstawiamy też możliwości łączenia polityki przemysłowej z działa-
niami adresującymi szersze wyzwania społeczne, analizując zapisy Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju poświęcone obniżeniu emisyjności polskiej gospodarki. Wskazujemy przy tym 
na szanse, ale i pułapki związane z zaangażowaniem państwa w rozwój przemysłu.

Analizę rozpoczynamy od opisu zmian, jakie zaszły w europejskim i globalnym prze-
myśle w ubiegłych dekadach, a także miejsca, jakie na zmieniającej się industrialnej mapie 
Europy zajęły państwa Europy Środkowej. W kolejnym rozdziale pokazujemy ewolucję 
myślenia o polityce przemysłowej, podkreślając jej rolę w dostarczaniu odpowiedzi nie tylko 
na zmiany technologiczne, ale i wyzwania stojące dziś przed społeczeństwami europejskimi. 
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Rozdział czwarty poświęcony jest ocenie zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
z perspektywy niskoemisyjnego rozwoju krajowego przemysłu i całej gospodarki. W rozdziale 
piątym szczegółowo omawiamy potencjał wykorzystania europejskiego systemu handlu emisjami 
jako narzędzia krajowej polityki przemysłowej.
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2. Zmieniający się krajobraz 
przemysłowy

2.1. Od gospodarek krajowych do trzech 
fabryk świata

Mimo że to w Europie zaczęła się rewolucja przemysłowa i przez ponad sto lat to Stary Kontynent 
pozostawał centralnym punktem na gospodarczej mapie świata, to pod koniec XIX wieku centrum 
światowego przemysłu zaczęło przenosić się na drugi brzeg Atlantyku – do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Dzięki w praktyce niewyczerpanym zasobom naturalnym, szybko rosnącej 
populacji i dobrej infrastrukturze instytucjonalnej USA stały się miejscem nie tylko tworzenia, 
ale i szybkiego wdrażania najważniejszych innowacji przemysłowych dwudziestego stulecia. 
Przewaga amerykańskich korporacji nad ich odpowiednikami z Europy Zachodniej nie wynikała 
z lepszej interwencji publicznej, lecz konkurencji rynkowej oraz znacznie większej chłonności rynku 
wewnętrznego. Dawał on przedsiębiorcom amerykańskim szansę na rozwinięcie własnej działal-
ności do skali niedostępnej największym firmom europejskim, jednocześnie wymuszając na nich 
nieustanne doskonalenie własnej oferty. W odróżnieniu od ograniczonych krajowych rynków 
Starego Kontynentu, duży rynek Nowego Świata mógł pomieścić kilka znaczących podmiotów 
w każdej branży, chroniąc poszczególne przemysły przed monopolizacją. Konkurencję wspierał 
także rynek kapitałowy – wyraźnie bardziej żywotny niż w Europie. Udostępniał on młodym 
firmom alternatywną platformę finansowania nowych idei, zmuszając z natury konserwatywny 
i preferujący istniejących graczy system bankowy do większej rywalizacji o klienta. W efekcie nie 
tylko nowe rozwiązania techniczne (m.in. zasilane energią elektryczną linie produkcyjne, transport 
samochodowy itp.), ale i kluczowe innowacje horyzontalne pierwszej połowy XX wieku: wystan-
daryzowana produkcja masowa (fordyzm) i naukowe podejście do zarządzania procesami bizneso-
wymi (tayloryzm) upowszechniały się szybciej wśród firm amerykańskich niż europejskich. 

Ten stan rzeczy trwał do końca lat 40. XX wieku, kiedy po kilkudziesięciu latach kryzysów gospo-
darczych i politycznych Europa weszła w nowy okres rozwoju. Impulsem dla zachodniej części 
kontynentu stało się utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a nieco później jej bardziej 
dojrzałej odsłony: Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Liberalizacja handlu umożliwiła firmom 
przemysłowym Starego Świata rozwój w modelu do tej pory zarezerwowanym dla firm amery-
kańskich. Inwestycje zaczęto planować z myślą o szerokim, a jednocześnie szybko rosnącym 
kilkusetmilionowym rynku europejskich konsumentów, co pozwoliło na osiągnięcie znaczących 
efektów skali i redukcję jednostkowych kosztów wytwarzania. Jednocześnie otwarcie małych 
rynków krajowych zwiększyło presję konkurencyjną, jakiej podlegali lokalni potentaci przemy-
słowi, zmuszając ich do szybszej poprawy produktywności pracy i jakości własnej produkcji.  
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Było to o tyle łatwiejsze, że katalog rozwiązań technicznych i organizacyjnych opracowany i prze-
testowany w przemyśle amerykańskim w latach 1915-1945 był w pełni gotowy do adaptacji 
w powojennej Europie. Złote trzydziestolecie gospodarki zachodnioeuropejskiej (lata 1945-1975) 
rozpoczęło się więc od przyspieszonej imitacji wzorców amerykańskich tak w przemyśle, jak 
w handlu, finansach i logistyce. Wobec niedorozwoju lokalnych rynków kapitałowych głównymi 
aktorami na europejskiej scenie przemysłowej pozostały jednak tradycyjne konglomeraty przemy-
słowe finansowane przez pozostający z nimi w długoletniej symbiozie sektor bankowy. Łańcuchy 
wartości pozostawały więc zamknięte w granicach politycznych poszczególnych państw: Niemiec 
Zachodnich, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, a wymianie handlowej podlegały głównie dobra 
finalne, surowce i podstawowe materiały produkcyjne, takie jak stal. Dopiero na przełomie lat 70. 
i 80., w ślad za postępującą integracją polityczną EWG oraz szerszymi, globalnymi zmianami tech-
nologicznymi umożliwiającymi skuteczną integrację produkcji w bardziej rozciągniętych geogra-
ficznie łańcuchach, Europa Zachodnia zaczęła przekształcać się w spójny gospodarczy organizm.

Lata powojenne to także okres intensywnej industrializacji Azji Wschodniej. Japonia, Taiwan 
i Korea Południowa z otwartością nawet większą od Europejczyków zaczęły adaptować wzorce 
amerykańskie nie tylko w technologii, organizacji i zarządzaniu, ale i w warstwie instytucjonalnej, 
stopniowo budując ekosystem przemysłowy zdolny do konkurowania z Zachodem. Zanim jednak 
czołowe firmy tego regionu (krajowi integratorzy) nabyły zdolności pozwalających im na skuteczne 
rywalizowanie z przedsiębiorstwami zachodnimi w ich tradycyjnej domenie, w każdym z krajów 
azjatyckich musiała powstać odpowiednio rozwinięta, lokalna baza przemysłowa. Do lat 80. 
import komponentów z odległych rynków był bowiem incydentalny, więc myśl techniczna decydu-
jąca o kształcie eksportowanych dóbr finalnych musiała zostać wypracowana w oparciu o zasoby 
własne. Z tego względu droga państw Azji Wschodniej do pozycji światowego lidera w najbardziej 
wymagających technicznie gałęziach przemysłu musiała być rozłożona na 50-80 lat. Pod tym 
względem Japonia czy Korea nie różniły się więc od USA czy wielu państw Europy kontynentalnej, 
które na przestrzeni XIX wieku nadrabiały zaległości wobec ówczesnego lidera przemysłowego – 
Wielkiej Brytanii.

Mozolne doskonalenie przemysłowego know-how w setkach przedsiębiorstw – zarówno tych 
produkujących dobra konsumpcyjne, jak i ich poddostawców – pozwoliło do lat 70. Japonii, 
a ćwierć wieku później także Tajwanowi i Korei Południowej, na zbudowanie wystarczająco złożo-
nego ekosystemu przemysłowego, by mógł on w sposób endogeniczny wykreować kilka wiodą-
cych firm – integratorów w branżach zaawansowanych technologicznie: samochodowej, maszy-
nowej i elektronicznej. Jednocześnie jedynie w Japonii upłynęło na tyle dużo czasu (początki 
industrializacji sięgają tam lat 60. XIX w.), by kraj ten zrównał się ze Stanami Zjednoczonymi 
i Europą Zachodnią nie tylko pod względem wartości produkowanych dóbr przemysłowych 
przypadającej na jednego mieszkańca (MVA per capita), ale i produktywności pracy w przetwór-
stwie przemysłowym. W Korei Południowej i na Tajwanie, których industrializacja rozpoczęła 
się dopiero w latach 50. XX w., zaawansowanie organizacyjne i techniczne całej gospodarki nie 
jest wciąż wystarczająco wysokie, aby produktywność sektora przetwórczego odpowiadała stan-
dardom zachodnim. Oba kraje ustępują także znacząco najzamożniejszym gospodarkom świata 
pod względem wydajności sektora usługowego.
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Wykres 1. Globalna wartość dodana 
w przetwórstwie przemysłowym, 1970-2015

Wykres 2. Wartość dodana w przetwórstwie 
przemysłowym w przeliczeniu na mieszkańca, 
1970-2015
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Duże znaczenie dla sukcesu dalekowschodniej industrializacji w jej początkowej fazie była goto-
wość USA, a po części także Europy Zachodniej, do importu najbardziej pracochłonnych wyrobów 
przemysłowych. Pozwoliło to firmom japońskim, a później także koreańskim i tajwańskim, 
na budowę podstawowej kultury wytwórczej, która stała się bazą dla rozwoju bardziej złożonych 
typów działalności. Porzucenie przez Zachód charakterystycznej dla pierwszej połowy XX wieku 
polityki protekcjonistycznej miało miejsce nie tylko z powodów gospodarczych (ustanowienie 
dolara amerykańskiego światową walutą rezerwową) i technologicznych (przewaga techniczna 
firm amerykańskich nad resztą świata), ale i politycznych (powinności mocarstwa światowego 
wobec swoich sojuszników). Nie bez znaczenia był także fakt, że już w połowie lat 60. Stany Zjed-
noczone, jako pierwszy kraj na świecie, wkroczyły na ścieżkę deindustrializacji, zgodnie z którą 
wraz z rozwojem gospodarczym przemysł zaczyna stopniowo tracić swoje znaczenie na rzecz 
sektora usługowego. W połowie XX wieku import mniej złożonych wyrobów z krajów azjatyc-
kich stał się więc dla USA rozwiązaniem ekonomicznie optymalnym, pozwalając na lepsze wyko-
rzystanie własnych przewag technicznych i organizacyjnych z jednoczesną korzyścią dla ogółu 
konsumentów (spadek cen dóbr trwałych). 

Ostatecznie w Azji Wschodniej uformował się trzeci, obok Ameryki Północnej i Europy 
Zachodniej, ośrodek przemysłowy gospodarki światowej. Do połowy lat 80. XX w. wszystkie 
trzy centra funkcjonowały jednak w dużej mierze oddzielnie. Wolumen handlu światowego 
co prawda rósł, jednak przede wszystkim poprzez wzrost sprzedaży dóbr finalnych. Łańcuchy 
wartości, z pominięciem surowców i części dóbr inwestycyjnych, pozostawały zamknięte 
w granicach państwowych, a produkcja przemysłowa – od komponentów po dobra konsump-
cyjne – kontrolowana była przez zintegrowane pionowo narodowe konglomeraty przemysłowe. 
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Czynnik ten powodował, że wypracowanie kultury wytwórczej zdolnej do produkcji bardziej złożo-
nych dóbr było dla wielu państw rozwijających się przeszkodą nie do przeskoczenia. Skutecznie 
poradziły sobie z nim tylko nieliczne kraje, zarówno zdolne do przeprowadzenia niezbędnych 
zmian instytucjonalnych, jak i ulokowane w relatywnej bliskości najważniejszych ośrodków 
przemysłowych świata: Stanów Zjednoczonych (Fabryka Ameryka Północna), Niemiec i Francji 
(Fabryka Europa) oraz Japonii (Fabryka Azja). Próby uprzemysłowienia dokonywane w tym czasie 
m.in. przez Europę Środkową i Wschodnią (wokół ZSRR), Amerykę Łacińską (w modelu rozpro-
szonym) oraz Azję Południowo-Wschodnią (przez Indie i Indonezję) były dużo mniej udane.

 

Ramka 1. Czym jest industrializacja?

Osiągnięcie wysokiego poziomu industrializacji – rozumianego jako wartość produkcji przemysłowej 
przypadającej na jednego mieszkańca – jest naturalnym celem polityki przemysłowej. Według tej mia-
ry najszybciej uprzemysławiającym się państwem świata ostatniego siedemdziesięciolecia była Korea 
Południowa, która z kraju rolniczego stała się państwem wytwarzającym per capita porównywalną ilość 
dóbr przemysłowych co Japonia i Niemcy, wyraźnie większą niż Stany Zjednoczone i ponad dwukrotnie 
większą niż Francja i Wielka Brytania. O relatywnie gorszej pozycji tych dwóch ostatnich krajów w tak 
skonstruowanej hierarchii uprzemysłowienia przesądziły ostatnie dwie dekady, kiedy Piąta Republika 
i Zjednoczone Królestwo redefiniowały własną rolę w globalizującej się gospodarce, specjalizując się 
w coraz większym stopniu w wybranych branżach usługowych. Perspektywa ta nie uwzględnia jednak 
wydajności przemysłu. Porównanie wartości dodanej wytwarzanej na godzinę pracy pokazuje, że obec-
nie to Stany Zjednoczone są przemysłowym liderem technologicznym, choć Japonia, Niemcy oraz Francja 
niewiele od nich odstają. Jednocześnie wszystkie te kraje – z wyjątkiem Niemiec – relatywnie niedawno 
zbliżyły się do amerykańskiego poziomu wydajności, przez długi czas realizując bardziej ekstensywny 
model uprzemysłowienia. Szczególnym przypadkiem jest Wielka Brytania – tu luka wydajności względem 
USA utrzymywała się przez wiele dekad, aż do przystąpienia do EWG oraz reform ery Margaret That-
cher, które pozwoliły na zrównanie produktywności przemysłu brytyjskiego z amerykańskim. Osiągnię-
cie to nie trwało jednak długo, gdyż luka w produktywności pracy między przemysłem Zjednoczonego 
Królestwa a USA w ubiegłym ćwierćwieczu ponownie wzrosła.

 
Wykres 3. Uprzemysłowienie USA, Europy Zachodniej, Azji Wschodniej oraz Ameryki 
Łacińskiej, 1950-2015

A)  Wartość dodana w przetwórstwie przemysłowym w przeliczeniu na mieszkańca
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c.d. Ramka 1. Czym jest industrializacja?

B)  Wydajność przetwórstwa przemysłowego (wartość dodana na godzinę pracy, USA =100%)

—  Argentyna  —  Brazylia        
—  Japonia —  Korea Południowa        
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Źródło: obliczenia własne WiseEuropa na podstawie danych ONZ, GGDC oraz OECD  

Na wcześniejszym etapie industrializacji od większości państw zachodnioeuropejskich, USA i Japonii 
znajduje się Korea Południowa. W jej wypadku bardzo wysoki poziom produkcji przemysłowej per capita 
nie idzie w parze z niską pracochłonnością wytwarzania. Przeciwnie – koreański przemysł przetwórczy 
jest mniej wydajny nawet od przemysłu brytyjskiego. Dzieje się tak mimo tego, że koreańskie firmy sku-
tecznie rywalizują w skali globalnej w najbardziej zaawansowanych technicznie branżach współczesnego 
przemysłu: elektronice, produkcji samochodów i półprzewodników. Jest to jednak udziałem ograniczonej 
liczby największych podmiotów, podczas gdy firmy mniejsze ciągną statystyki produktywności w dół. 
Podobne zjawisko występuje także w Wielkiej Brytanii, jednak ma ono tam mniejsze znaczenie makro-
ekonomiczne, gdyż kraj ten korzysta jednocześnie z bardzo wydajnego sektora usługowego. W wypadku 
Korei Południowej jest inaczej. Działający na dużą skalę, ale jednocześnie relatywnie bardzo zróżnico-
wany pod względem wydajności sektor wytwórczy ogranicza ilość zasobów dostępnych innym, istotnym 
dla dobrobytu społecznego, segmentom gospodarki, obniżając jej potencjał wzrostu. Można więc powie-
dzieć, że ostatni etap industrializacji – restrukturyzacja zatrudnienia z myślą o wydajności – jest jeszcze 
przed przemysłem koreańskim.

Przykłady te pokazują, że za w pełni uprzemysłowiony można uznać kraj łączący znaczną skalę i wysoką 
wydajność produkcji przemysłowej. Obecnie do tej kategorii zaliczyć można tylko relatywnie niewielką 
grupę państw Europy Zachodniej (m.in. Niemcy, Szwecję i Szwajcarię) oraz USA i Japonię. Wiele państw 
rozwiniętych (m.in. Francja), dysponując bardzo wydajnym przemysłem, zaczęło w ostatnim czasie prze-
chodzić deindustrializację nie tylko w znaczeniu relatywnym (spadek udziału przemysłu w PKB), ale i ab-
solutnym (spadek produkcji przemysłowej per capita), redefiniując nieco swoje miejsce w gospodarce 
światowej. I choć utracone w ten sposób miejsca pracy zastępowane są równie wydajnymi etatami w sek-
torze usługowym, proces ten nie ma znaczenia dla poziomu dobrobytu w świecie rozwiniętym. 
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c.d. Ramka 1. Czym jest industrializacja?

Jednocześnie kraje rozwijające się niezmiennie dzieli od państw uprzemysłowionych podwójna bariera: 
niskiej wydajności i niewielkiej skali produkcji. Przykład Korei Południowej i Europy Środkowej z jednej 
strony oraz krajów Ameryki Łacińskiej z drugiej wskazuje, że uprzemysłowienie polega na przezwycię-
żeniu obu tych słabości jednocześnie, choć podnoszenie produktywności wydaje się procesem znacz-
nie bardziej długotrwałym. W wypadku Europy Środkowej dobrym przykładem są Czechy, które osią-
gnęły już poziom uprzemysłowienia bliski austriackiemu (wg parytetu siły nabywczej) lub włoskiemu 
(wg kursów walutowych), jednak w modelu dużo bardziej pracochłonnym. Inne kraje regionu, startujące 
w 1989 roku z niższego poziomu produkcji przemysłowej, podążają tym śladem, podnosząc zarówno 
wolumen produkcji, jak i produktywność pracy w przemyśle, choć ten drugi proces jest nieco wolniejszy.

Wykres 4. Wartość dodana w przetwórstwie przemysłowym (MVA) w przeliczeniu 
na mieszkańca oraz na godzinę pracy w przetwórstwie przemysłowym 
w państwach UE, 2015
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2.2. Europa Środkowa na przemysłowej mapie 
świata

W okresie powojennym próbę budowy alternatywnego – wobec Zachodu – systemu przemysło-
wego podjął blok socjalistyczny skupiony wokół ZSRR. Była to próba w dużej mierze nieudana. 
Centralnie planowana industrializacja koncentrowała się na rozbudowie mocy produkcyjnych 
w górnictwie i przemyśle ciężkim oraz podstawowych gałęziach przemysłu przetwórczego 
(produkcji spożywczej, tekstylnej, meblarskiej itp.). Dzięki intensywnej realokacji zasobów pracy 
z rolnictwa przyniosła ona umiarkowanie pozytywne owoce w postaci dwu-, trzyprocentowego 
wzrostu PKB per capita w latach 1950-1970. Wynik ten nie wystarczał jednak do tego, aby 
dystans w poziomie życia przeciętnego robotnika po obu stronach żelaznej kurtyny się zmniej-
szył. Przeciwnie, podczas gdy funkcjonujące w reżymie gospodarki rynkowej kraje europejskiego 
Południa – Włochy, Hiszpania, Grecja i Portugalia – skutecznie zniwelowały istotną część różnic 
rozwojowych dzielących je od bardziej uprzemysłowionej Północy, to w bloku wschodnim skrępo-
wanym ograniczeniami gospodarki centralnie planowanej tak się nie stało. Już w latach 60. region 
wypadł ze światowego obiegu gospodarczego, ograniczając się w dużej mierze do roli ekspor-
tera surowców mineralnych. Wobec braku własności prywatnej i konkurencji rynkowej, zdol-
ność gospodarek socjalistycznych do absorpcji i upowszechniania innowacji była bowiem na tyle 
niska, że luka technologiczna dzieląca państwa socjalistyczne od Zachodu zamiast się zmniejszać 
– z roku na rok wzrastała. Polska, Czechosłowacja, Rumunia czy Węgry starały się co prawda 
wytworzyć substytuty większości znanych z Zachodu dóbr konsumpcyjnych, jednak wschodnio-
europejskie samochody, telewizory i sprzęt AGD wyraźnie odstawały od standardów zachodnich 
tak pod względem technologicznym, jak jakości wykonania i różnorodności dostępnego asorty-
mentu. Nie przechodząc testu rynkowego, mogły one znaleźć nabywców jedynie na niekonkuren-
cyjnym rynku RWPG. 

Po zerwaniu nisko wiszących owoców w latach 40.-60., 
centralnie planowana industrializacja w Europie 
Środkowej poniosła porażkę w latach 70.-80., 
nie pozwalając osiągnąć nawet namiastki skali 
i jakości produkcji przemysłowej charakterystycznej 
dla rozwiniętych państw kapitalistycznych.

 

Schyłek gospodarki centralnie planowanej upłynął więc pod znakiem stagnacji gospodarczej, 
a w niektórych wypadkach nawet absolutnego spadku poziomu życia. Szczególnie odczuwalny 
kryzys dotknął Polskę i Rumunię, które w latach 70. próbowały rozkręcać rodzimą produkcję 
za pomocą ponownej akcji inwestycyjnej, tym razem finansowanej kredytami zagranicznymi. 
Centralni planiści liczyli, że zakup maszyn i urządzeń oraz licencji produkcyjnych na Zachodzie 
uzupełniony kolejnymi inwestycjami w moce wytwórcze w przemyśle ciężkim pozwoli przenieść 
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ich gospodarki na wyższy poziom rozwoju, zaś zaciągnięte zobowiązania zostaną spłacone dzięki 
eksportowi do krajów rozwiniętych. Nadzieje na to ponowne wielkie pchnięcie (ang. big push, 
pierwsze można datować na lata 1945-1965) okazały się płonne – w wewnętrznej logice gospo-
darki centralnie planowanej nie mieściło się bowiem premiowanie indywidualnego wysiłku, 
produktywności pracy i kreatywności, przez co socjalistyczne przedsiębiorstwa nie potrafiły zbliżyć 
się do standardów wymaganych przez odbiorców zachodnich. Wiele sterowanych centralnie 
inwestycji było nietrafionych, a braki w kontroli jakości, dyscyplinie i organizacji pracy, zarząd-
czym know-how, parku maszynowym czy marketingu i dystrybucji sprawiały, że nawet najbardziej 
uprzemysłowione części bloku wschodniego stopniowo traciły zdolność do eksportu wytwarza-
nych przez siebie dóbr poza obszar RWPG. Jak zauważają Bukowski, Gąska i Koryś (2015) „indu-
strializację okresu gospodarki centralnie planowanej można postrzegać jako nieudaną próbę powtó-
rzenia sukcesu cywilizacyjnego Zachodu z późnych faz drugiej rewolucji przemysłowej. Projekt ten 
miał niewielkie szanse powodzenia przede wszystkim ze względu na niezrozumienie głównego źródła 
efektywności modelu zachodniego, jakim jest nieustanna weryfikacja wyników działalności produk-
cyjnej przez coraz bardziej wymagających konsumentów. Firmy państwowe funkcjonujące w ramach 
gospodarki socjalistycznej nakierowane były na zaspakajanie oczekiwań planistów, co w połączeniu 
z brakiem presji konkurencyjnej zaowocowało bardzo niską jakością produktów i ich słabym dopaso-
waniem do oczekiwań rynku oraz permanentnymi niedoborami, wymagającymi w niektórych wypad-
kach wprowadzenia dodatkowych sposobów racjonowania dóbr konsumpcyjnych w postaci systemu 
kartkowego.”

Aksamitna rewolucja roku 1989 przyszła więc w samą porę. Zainicjowała ona najpierw w Polsce, 
a później w pozostałych krajach satelickich ZSRR sekwencję intensywnych zmian politycznych, 
społecznych i gospodarczych zbiorczo nazywanych transformacją ustrojową. Na nowo zintegrowały 
one Europę Środkowo-Wschodnią z resztą kontynentu, włączając ją w obieg gospodarki światowej. 
Jednym z najbardziej spektakularnych składowych tego procesu stała się intensywna industriali-
zacja i restrukturyzacja przemysłu. W latach 90. objęła ona najszybciej reformujące się państwa: 
Słowenię, Polskę, Czechy, Słowację i Węgry; z kilkuletnim opóźnieniem dotarła także do Rumunii 
i Bułgarii oraz krajów bałtyckich. Liczne dysfunkcje gospodarki socjalistycznej sprawiały, że nawet 
relatywnie niewielkie zmiany organizacyjne oraz ograniczone inwestycje w nowe maszyny i urzą-
dzenia mogły istotnie podnieść wielkość produkcji przemysłowej wszędzie tam, gdzie potrzeby 
konsumentów były łatwe do zaspokojenia. Ponieważ większość socjalistycznych zakładów pracy 
zatrudniała dużą liczbę źle zarządzanych i z reguły nisko kwalifikowanych robotników, jedną 
z najłatwiejszych do wykorzystania rezerw produktywności była racjonalizacja zatrudnienia.  
Zaowocowało to skokowym wzrostem bezrobocia, ale i efektywności gospodarowania zasobami.

Pomimo upadku wielu starych zakładów 
przemysłowych, dominującym procesem w Europie 
Środkowej po roku 1989 była fala nowej 
industrializacji, która w kilka lat zrekompensowała 
kurczenie się mało wydajnych branż.
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Z drugiej strony, nie wszystkie gałęzie postsocjalistycznego przemysłu mogły równie dobrze spro-
stać realiom rynkowym. Nadmiernie rozbudowane moce produkcyjne w górnictwie i hutnictwie 
pasowały do materiałochłonnej gospodarki socjalistycznej, lecz w nowych realiach wymagały 
ograniczenia zarówno z przyczyn ekonomicznych, technicznych, jak i środowiskowych. Kryzys 
dotknął też te segmenty przemysłu przetwórczego, które – jak przemysł tekstylny, odzieżowy 
czy elektroniczny – w gospodarce globalnej stały się domeną Azji, a przez to najmniej pasowały 
do Fabryki Europa. Wiele przedsiębiorstw w tych branżach upadło, nie nadążając za konkurencją 
tańszego lub lepszego jakościowo importu. Miało to duże reperkusje regionalne, przekładając 
się na wysokie bezrobocie w tradycyjnych okręgach przemysłowych i przekonanie dużej części 
opinii publicznej o faktycznej deindustrializacji Europy Środkowej w latach 90. XX w. Faktyczna 
dynamika procesów transformacyjnych była jednak zupełnie inna – w miejsce produkcji upada-
jących zakładów szybko pojawiała się nowa, pochodząca zarówno ze sprywatyzowanych przed-
siębiorstw państwowych, jak i nowych firm. Początkowo były one zakładane głównie w oparciu 
o kapitał zagraniczny, później także przez akumulujący się kapitał rodzimy. 

Wykres 5. Poziom uprzemysłowienia oraz produktywność pracy w przetwórstwie 
przemysłowym w krajach Grupy Wyszehradzkiej względem średniej unijnej wg kursów 
wymiany (lewy panel) i wg parytetu siły nabywczej (PPP, prawy panel), 1995-2015

A)  Uprzemysłowienie (wartość dodana w przetwórstwie przemysłowym na mieszkańca)
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Spadek produkcji przemysłowej w Czechach, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech – tj. w gospodar-
kach, które najszybciej weszły na ścieżkę reform – był krótkotrwały. W zaledwie kilka lat (przed 
rokiem 1995) powróciła ona do poziomu sprzed transformacji i nadal szybko rosła. W 1995 roku 
relatywny poziom uprzemysłowienia krajów regionu w porównaniu do średniej UE-28 wahał się 
od 13% (lub 28% wg parytetu siły nabywczej (PPP)) w Polsce do 35% (96% wg PPP) w Czechach. 
W kolejnych dwudziestu latach średnioroczna dynamika produkcji przemysłowej sięgnęła 5%, 
dzięki czemu poziom uprzemysłowienia znacznie wzrósł, sięgając w Polsce 49% (87% wg PPP), 
a w Czechach nawet 96% (152% wg PPP) średniej unijnej. Przemysł środkowoeuropejski rozwijał 
się zarówno poprzez wzrost skali produkcji, jak i wzrost jej wydajności. Podobnie jak w Korei 
Południowej ten drugi proces był jednak wolniejszy. W latach 1995-2015 produktywność pracy 
w polskim przetwórstwie przemysłowym wzrosła z 12% (27% wg PPP) do 38% (67% wg PPP) śred-
niej unijnej. W najbardziej uprzemysłowionych Czechach było to odpowiednio 22% (56% wg PPP) 
i 46% (73% wg PPP). Proces konwergencji produktywności pracy jest więc w regionie opóźniony 
względem konwergencji uprzemysłowienia o ok. 15-25 lat, pozostaje jednak kluczowy dla całko-
witego wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w sytuacji, gdy realokacja zasobów z rolnictwa do usług 
powoli wyczerpuje swój potencjał. Zjawisko to nie jest wyjątkowe. Wg podobnego wzorca w prze-
szłości zachodziła zarówno industrializacja Azji Wschodniej, jak i Europy Zachodniej, które niwe-
lując dystans względem Stanów Zjednoczonych, w pierwszej kolejności zwiększały skalę produkcji 
przemysłowej, a dopiero w drugiej jej wydajność. Ponadto, podobnie jak w wielu gospodarkach 
wschodzących, środkowoeuropejskie waluty są zapewne niedowartościowane, a konwergencja 
parytetu siły nabywczej przebiega stosunkowo wolno. Korzystają na tym mniej wydajne branże 
przemysłowe, które mogą dłużej utrzymywać względnie pracochłonne metody produkcji. Obniża 
to wydajność przemysłu jako całości, ale jednocześnie ułatwia krajowym firmom gromadzenie 
przemysłowego know-how i zwiększanie skali produkcji. 

Nie oznacza to, że w przemyśle środkowoeuropejskim nie zachodzą zmiany strukturalne. Prze-
ciwnie – są one bardzo intensywne, a niektóre branże rozwijają się wyraźnie szybciej od innych, 
przekładając się w większym stopniu na zagregowany poziom wydajności. Jak zauważają Bukowski, 
Gąska i Koryś (2015), przez większą część transformacji gospodarczej rozwój przemysłu Polski, 
Czech, Słowacji czy Węgier napędzany był przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI) 
oraz orientację eksportową stymulowaną przez integrację regionu z europejskim centrum prze-
mysłowym. Oznaczało to także dostosowanie struktury produkcji do potrzeb wspólnego rynku, 
głównego kierunku eksportu i źródła komponentów do produkcji finalnej. Przewagi komparatywne 
regionu ujawniły się m.in. w przemyśle maszynowym, samochodowym i metalowym. Dobrze 
widać to na przykładzie największego kraju środkowoeuropejskiego – Polski, która po przystą-
pieniu do Unii Europejskiej odnotowała wzrost produkcji maszyn i urządzeń w tempie aż 16% 
średniorocznie. Niemal tak samo szybko rozwijał się przemysł metalowy (13% średniorocznie) 
oraz transportowy (9%), których produkty w przeważającej części trafiały na eksport. 
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Wykres 6. Wkład poszczególnych sektorów w całkowity wzrost produktywności pracy 
w państwach Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995-2015
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Paradoksalnie ten model rozwoju był zgodny z rekomendacjami słynnego artykułu Paula Rosen-
steina-Rodana z lat 40. XX w., mimo że to raczej krytycy, a nie architekci transformacji odwoływali 
się do koncepcji wielkiego pchnięcia jako sposobu na konwergencję gospodarczą z Zachodem. 
Koncepcja ta zalecała Europie Środkowej industrializację poprzez integrację z rynkiem globalnym, 
zniechęcając jednocześnie do rozwoju autarkicznego opartego na powolnej akumulacji kapitału 
i stopniowym wzroście firm rodzimych. Wielkie pchnięcie miało być oparte na imporcie kapi-
tału oraz otwarciu się na świat przy wykorzystaniu najsilniejszej przewagi komparatywnej, jaką 
region dysponował – dużych zasobów taniej siły roboczej (Rosenstein-Rodan 1942). Tak też się 
stało. Można wręcz powiedzieć, że znakiem rozpoznawczym środkowoeuropejskiego przemysłu 
stało się jego wysokie umiędzynarodowienie. Obecnie ponad 50% wartości dodanej w polskim 
przetwórstwie przemysłowym generowane jest przez popyt zagraniczny. Jest to wartość typowa 
dla dużych gospodarek europejskich, m.in. Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. W przypadku 
mniejszych gospodarek, takich jak Austria, Czechy czy Szwecja, wskaźnik ten przekracza 60%, 
a w niektórych z nich – w tym w Irlandii, na Słowacji i Węgrzech – nawet 70%. Po niemal trzy-
dziestu latach od upadku socjalizmu region stał się więc częścią europejskiego obszaru gospo-
darczego w stopniu podobnym do innych gospodarek UE – z wyjątkiem gospodarek południo-
wych: Grecji i Portugalii, których przemysł jest nie tylko mniej rozwinięty, ale i mniej zintegrowany 
z resztą kontynentu, pozostając częściowo na obrzeżach Fabryki Europa. 
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Wykres 7. Udział komponentów zagranicznych w wartości eksportu przetwórstwa 
przemysłowego
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Wykres 8. Wartość dodana w przetwórstwie przemysłowym zależna od popytu zagranicznego
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2.3. Stary i nowy krajobraz przemysłowy

Paradoksalnie, ukształtowanie się trzech światowych Fabryk przyniosło spadek znaczenia gospo-
darczego przemysłu w krajach rozwiniętych. Po Stanach Zjednoczonych procesy deindustria-
lizacyjne dotarły do Europy Zachodniej, a nieco później także do Azji Wschodniej. Dziś udział 
przemysłu przetwórczego w zatrudnieniu i produkcie państw OECD (10-20%) lokuje się znacznie 
poniżej poziomów odnotowywanych w szczycie ery przemysłowej (30-40%). Powodem nie jest 
zarzucenie produkcji dóbr materialnych w krajach rozwiniętych, lecz jej znaczące przeobrażenie. 
W przeliczeniu na jednego mieszkańca państwa OECD wytwarzają dziś wielokrotnie więcej niż 
czterdzieści lat temu, jednak robią to w zupełnie inny sposób. O ile do połowy XX wieku można 
było mówić o wielu, działających w dużej mierze niezależnie, regionalnych centrach przemysło-
wych (fabrykach – miastach/regionach), które przekształcały się stopniowo w jednostki ponad-
lokalne (fabryki – kontynenty), to w drugiej dekadzie XXI wieku zintegrowanie produkcji przemy-
słowej w skali globalnej jest już bardzo zaawansowane. Ta swoista, choć wciąż niedokończona, 
fabryka – świat złożona jest z trzech kontynentalnych centrów produkcyjnych, połączonych coraz 
gęstszą siecią wzajemnych powiązań: kapitałowych, logistycznych i marketingowych. Dzięki znie-
sieniu barier handlowych, rewolucji technologicznej w transporcie (kontenery), produkcji (auto-
matyzacja, robotyzacja), zarządzaniu (m.in. six sigma), a także logistyce (elektroniczna koordynacja 
procesów biznesowych) i handlu (Internet) funkcjonujące obecnie łańcuchy wartości są znacznie 
bardziej rozciągnięte geograficznie, a produkcja przemysłowa znacznie mniej pracochłonna niż 
kilkadziesiąt lat wcześniej.

Wykres 9. Udział przetwórstwa przemysłowego w zatrudnieniu a PKB per capita w wybranych 
państwach
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Przedmiotem intensywnej wymiany handlowej stały się nie tylko surowce mineralne i dobra 
finalne, lecz także komponenty, dobra inwestycyjne oraz usługi B2B. Zmienili się więc zarówno 
klienci, jak i dostawcy firm przemysłowych. W czasach protekcjonizmu industrializacja była dla 
wielu państw utrudniona przez brak dostatecznie głębokiego rynku wewnętrznego oraz niski 
poziom wyjściowej kultury przemysłowej. Dla firm niedysponujących możliwością importu inno-
wacji z bardziej zaawansowanych technicznie regionów świata, a jednocześnie wyprzedzają-
cych ambicjami eksportowymi resztę krajowego przemysłu, niedorozwój lokalnej gospodarki był 
poważną barierą wzrostu. Wraz z globalizacją obie te przeszkody zostały usunięte. Mała liczba 
krajowych konsumentów przestała ograniczać skalę produkcji nawet w wypadku firm powstałych 
w państwach relatywnie niewielkich, zaś import komponentów z krajów lepiej rozwiniętych stał 
się skuteczną metodą na szybkie podniesienie konkurencyjności własnej oferty na rynkach zagra-
nicznych bez oglądania się na mankamenty lokalnej bazy przemysłowej. W tej sytuacji włączenie 
w międzynarodowe łańcuchy wartości i ścisła integracja gospodarcza z najbliżej położonym 
centrum przemysłowym stała się preferowaną strategią uprzemysłowienia państw, których inten-
sywna industrializacja przypadła na przełom XX i XXI stulecia. Dla krajów azjatyckich oznaczało 
to wejście w orbitę Japonii, dla Meksyku integrację ekonomiczną z USA i Kanadą, a dla Europy 
Środkowej (w tym Polski) wkomponowanie się w ukształtowaną już Fabrykę Europa. 

Paradoksalnie industrializacja jest dziś jednocześnie łatwiejsza i mniej znacząca ekonomicznie. 
Obecnie fabrykę montującą najnowszej generacji sprzęt elektroniczny czy transportowy można 
otworzyć w dowolnym zakątku globu, w którym dostępna jest dostatecznie dobrze rozwinięta 
infrastruktura i wykształcona siła robocza, a ochrona praw własności gwarantuje bezpieczeń-
stwo zainwestowanego kapitału. Drzwi do uprzemysłowienia poprzez eksport są więc otwarte 
szerzej, niż miało to miejsce w przeszłości. Dotyczy to zwłaszcza tych państw, które nie tylko 
spełnią pewne strukturalne i instytucjonalne minimum, lecz także mają szczęście znajdować się 
w pobliżu jednej z trzech funkcjonujących już światowych Fabryk. Z drugiej strony, sam fakt 
produkcji zaawansowanych technicznie dóbr przestał być odbiciem technicznej i organizacyjnej 
złożoności lokalnej gospodarki i jej potencjału tworzenia firm zdolnych do konkurowania w skali 
globalnej. Dziś jest on raczej świadectwem miejsca, jakie dany kraj zajął w globalnych łańcuchach 
wartości, a rolę krajowej bazy przemysłowej jako koniecznej platformy, bez której osiągnięcie 
sukcesu eksportowego nawet przez najlepszą firmę jest zgoła nie możliwe, przejęły szersze, 
kontynentalne organizmy gospodarcze. Ma to niebagatelne znaczenie dla polityki gospodarczej, 
bowiem tzw. industrial commons, czyli wspólne zasoby kompetencyjne, relacyjne i produktowe, 
oddziałujące na szanse rynkowe wszystkich firm ulokowanych na danym obszarze, nie są już 
tożsame z granicami politycznymi. Przeciwnie współczesne firmy produkcyjne w odróżnieniu 
od lat 60. XX w. nie tylko nie muszą, ale wręcz nie mogą oprzeć swojej strategii wzrostu wyłącznie 
na krajowym potencjale wytwórczym.

Bez uczestnictwa w sieciach światowych nawet bardzo efektywni producenci lokalni nie są dziś 
w stanie sprostać konkurencji globalnej – międzynarodowi integratorzy, którymi bywają zarówno 
firmy handlowe, jak i produkcyjne, dysponują bowiem znaczną przewagą rynkową. Globalna sieć 
logistyczno-marketingowa, wyspecjalizowane działy B+R, a także duże zbiory danych są w wielu 
branżach niezbędne do tego, by nadążać za szybko zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. 
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Schemat 1. Zmieniający się charakter europejskiego przemysłu

Lata 50.-70. XX w. Początek XXI w.

Krajowy ekosystem 
przemysłowy

Regiony tworzące 
Factory Europe

• Fabryka – miasto

• Fabryka – region

• Lokalny klient 
końcowy

• Współpracujące 
fabryki 
– kontynenty 
(Europa, USA, 
Azja Wsch.)

• Globalny łańcuch 
dostaw

• liberalizacja handlu

• tańszy transport

• lepsza koordynacja (IT)

• postępująca robotyzacja 
i kastomizacja produkcji

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Z tego powodu firmy przemysłowe nie będące kooperantami globalnych integratorów mają duże 
trudności z uzyskaniem trwale konkurencyjnej pozycji rynkowej. Jednocześnie w świecie wolnego 
handlu eksport nawet na odległe rynki stał się relatywnie łatwo dostępny także dla firm pozba-
wionych wsparcia w lokalnych kooperantach. Nawiązanie relacji z ponadlokalnym dystrybutorem, 
którym może być np. międzynarodowa sieć handlowa, daje producentom dostęp do rynków, które 
w innym wypadku byłyby dla nich zamknięte. W rezultacie gospodarki wschodzące, szukające dziś 
szansy na rozwój poprzez przyspieszoną industrializację, nie są zdane wyłącznie na lokalne firmy 
handlowe, integrujące mniejszych producentów pod parasolem wspólnej marki i powiązań korpo-
racyjnych. Dla powodzenia współczesnej industrializacji powstanie takich firm nie jest konieczne 
– bowiem tego typu integratorami mogą być już istniejące korporacje międzynarodowe, często 
o rozproszonym, globalnym akcjonariacie. Czyni to tradycyjną politykę przemysłową, nakiero-
waną na budowę kompletnych łańcuchów wartości w obrębie kraju i wspieranie firm – ekspor-
terów, w dużej mierze przestarzałą. Czy istnieje dla niej alternatywa?
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3. Jaka polityka przemysłowa 
AD 2017?

3.1. Od wielkich idei do polityki hybrydowej 

3.1.1. Omnipotentne państwo – czas wielkich idei

W latach 1940-1980 rządy wielu państw powszechnie angażowały się w aktywne stymulo-
wanie rozwoju krajowego przemysłu (Naudé 2010, Owen 2012). W przypadku Starego Konty-
nentu główną motywacją było zniwelowanie luki technologicznej wobec USA, w związku z czym 
państwa europejskie starały się wspierać tworzenie silnych podmiotów gospodarczych zdolnych 
do konkurowania z amerykańskimi korporacjami, a także promować branże będące symbolami 
amerykańskiego sukcesu i nowoczesności: przemysł lotniczo-kosmiczny, samochodowy i elektro-
niczny. Z kolei w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji, znajdujących się na zupełnie innym poziomie 
rozwoju, wsparcie industrializacji było postrzegane jako warunek konieczny modernizacji lokal-
nych gospodarek oraz kluczowy element polityki gwarantującej wyjście z ubóstwa milionom 
obywateli. Rolą państwa miało być przełamanie pułapki niskiego uprzemysłowienia poprzez prze-
jęcie zasobów niskowydajnych branż tradycyjnej gospodarki: rolnictwa i rzemiosła, a następnie 
przekierowanie ich do przemysłu fabrycznego. Uzasadnieniem była współzależność decyzji inwe-
stycyjnych w czasie: im większa lokalna baza przemysłowa, tym łatwiej jest budować kolejne 
fabryki, zarówno ze względu na dostępność infrastruktury i wykwalifikowanej siły roboczej, jak 
i bardziej chłonny rynek lokalny. To państwo miało nadać początkowy impuls industrializacji – 
tzw. wielkie pchnięcie. Drugim popularnym uzasadnieniem interwencji publicznej tego okresu 
– szczególnie chętnie przywoływanym w Ameryce Łacińskiej – była teoria zależności, według 
której wolny handel między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się miał prowadzić do utrwalenia 
peryferyjnego statusu tych drugich. Wobec nadmiaru taniej siły roboczej w krajach rozwijających 
się, międzynarodowy podział pracy miał je bowiem sprowadzać do roli dostawców surowców 
i słabo przetworzonych dóbr. Polityka przemysłowa polegająca na ograniczaniu importu wyrobów 
przetworzonych oraz wspieraniu lokalnej produkcji ich zamienników miała pozwolić na przeła-
manie zależności państw peryferyjnych od globalnego „centrum”. W tym ujęciu zadaniem osłony 
lokalnego przemysłu było umożliwienie rozwoju branżom zalążkowym, które z racji posiadanych 
zasobów i krótkiego doświadczenia były wyjściowo znacznie mniej wydajne od konkurentów 
w państwach rozwiniętych. 

Mimo swoistej mody na prowadzenie selektywnej polityki przemysłowej (np. przez dotowanie 
wybranych branż, ich osłonę przed konkurencją zagraniczną, bezpośrednie zaangażowanie 
w industrializację poprzez nacjonalizację istniejących oraz tworzenie nowych firm) nie wszystkie 
państwa angażowały się w nią w równym stopniu. 
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Przykładowo interwencjonizmu rządów brytyjskich (tworzenie państwowych konglomeratów) ani 
francuskich (tzw. wielkie projekty i czempiony narodowe) nie odnajdziemy w Republice Federalnej 
Niemiec, której polityka wspierania przemysłu miała charakter łagodny i horyzontalny (Owen 
2012). W okresie powojennym niemieckie rządy nigdy nie miały ambicji kształtowania struktury 
gałęziowej własnego sektora wytwórczego ani zwiększania udziału własności państwowej czy 
krajowej w swojej gospodarce. Skupiały się raczej na budowaniu silnej bazy naukowo-badawczej 
oraz wspieraniu dyfuzji wiedzy i kompetencji między przedsiębiorstwami (m.in. poprzez utwo-
rzenie Towarzystwa Fraunhofera), co ułatwiało modernizację nie tylko dużych korporacji, ale też 
małych i średnich firm, które szybko stały się jądrem gospodarki RFN.

Polityki opartej na wspieraniu konkretnych branż i firm nie prowadziły także Stany Zjednoczone. 
Państwowe programy badawczo-rozwojowe oraz zamówienia publiczne w kilku wybranych 
obszarach strategicznych (głównie obronności i eksploracji kosmosu) pośrednio co prawda fawo-
ryzowały rozwój niektórych segmentów gospodarki, jednak robiły to niejako przy okazji realizacji 
celów pozagospodarczych. I choć w wyniku amerykańskiego programu zbrojeniowego i kosmicz-
nego powstało wiele rozwiązań technicznych stosowanych później także w przemyśle cywilnym, 
to efekt ten był ubocznym rezultatem działań, których celem nie było wzmacnianie przemysłu 
amerykańskiego, lecz utrwalenie międzynarodowej pozycji Stanów Zjednoczonych jako mocar-
stwa dysponującego przewagą militarną i strategiczną nad ZSRR. Samo pojęcie „polityki przemy-
słowej” było w Waszyngtonie unikane, a inicjatywy w tym obszarze podejmowano co najwyżej 
na poziomie poszczególnych agencji federalnych oraz stanów. Nie były one w żaden sposób koor-
dynowane (Wade 2014).

 

Ramka 2. Selektywna polityka przemysłowa w XX w. – narracje historyczne a dane 
makroekonomiczne

Bezpośrednie zaangażowanie państwa w rozwój poszczególnych branż czy spółek – czempionów prze-
mysłowych dostarcza przykładów zarówno sukcesów, jak i spektakularnych porażek. W analizach po-
wojennej polityki przemysłowej krajów europejskich Francja i Niemcy jawią się jako przykłady sukcesu 
dwóch różnych podejść do rozwoju przemysłu (francuski dirigisme oraz niemiecki ordoliberalizm), na-
tomiast Wielka Brytania – jako przypadek nieudanej próby zaangażowania państwa w industrializację 
(Owen 2012). Jednak sukces czy porażka jednostkowych inicjatyw nie musi mieć istotnego wpływu 
na rozwój całej gospodarki czy nawet poszczególnych jej branż: 

• Po pierwsze, poszczególne firmy i projekty wspierane przez rząd – tylko ze względu na swoja skalę 
– rzadko mają duży udział w całkowitym PKB. 

• Po drugie, interwencja publiczna nakłada się na autonomiczne procesy rozwojowe w sektorze 
prywatnym, zaledwie modyfikując zjawiska, które zaszłyby nawet bez jej prowadzenia.

Wyjątkami od pierwszej reguły są wyspecjalizowane firmy globalne uplasowane w małych gospodarkach 
(takie jak Nokia w Finlandii) oraz multibranżowe konglomeraty przemysłowe wyrosłe w krajach średniej 
wielkości (np. Samsung w Korei Południowej). Firmy te są jednocześnie źródłem sukcesu jak i miękkim 
podbrzuszem ojczystych gospodarek. Finlandia zarówno bardzo skorzystała z początkowego sukcesu, jak 
i boleśnie odczuła późniejszą porażkę rynkową Nokii. Z kolei Korea Południowa zmaga się z problemem 
wyczerpywania się modelu wzrostu opartego na potędze eksportowej czeboli (południowokoreańskich 
konglomeratów), przy niskiej produktywności sektora usług oraz słabości sektora MŚP (OECD 2016).
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cd. Ramka 2. Selektywna polityka przemysłowa w XX w. – narracje historyczne a dane 
makroekonomiczne

Ilustracją drugiej reguły może być przypadek Francji, której przemysł był na początku lat 60. mniej roz-
winięty od przemysłu niemieckiego, przez co w latach 1960-1980 doświadczał szybkiego wzrostu nie-
zależnie od tego, czy dana branża miała – z punktu widzenia rządu – charakter strategiczny, czy nie. 
W szczególności branże napędzane przez grand projets (przemysł maszynowy i elektryczny) nie wyróż-
niały się, na tle Niemiec, szybszym wzrostem niż branże, w których brakowało państwowych projektów 
modernizacyjnych (przemysł mineralny, metalowy, spożywczy, odzieżowy). Dotyczyło to także przemysłu 
motoryzacyjnego, który był albo prywatny, albo słabo kontrolowany przez państwo (Renault).

Wykres 10. Różnica w tempie wzrostu wartości dodanej w poszczególnych 
branżach przemysłowych między Francją a Niemcami (lewy panel) i Wielką Brytanią 
(prawy panel), 1963-2010
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Uwaga: oś pionowa przedstawia różnicę między CAGR wartości dodanej generowanej przez daną branżę we Francji 
i w Niemczech (w latach 1963-1989 – wyłącznie RFN) lub Wielkiej Brytanii w danym okresie.

Źródło: obliczenia własne WiseEuropa na podstawie danych ONZ

Z kolei porównanie Francji ze Zjednoczonym Królestwem potwierdza słabość brytyjskiej sektorowej po-
lityki przemysłowej lat 1960-1980. O ile to, że w przemysł francuski odnotował w tym okresie szybszy 
wzrost od brytyjskiego, wynikało z wyjściowej luki w poziomie industrializacji, o tyle wyjątkowo wolny 
wzrost produkcji samochodowej na Wyspach należy powiązać z silną obecnością państwa w sektorze. 
Złe zarządzanie w ramach jednego – wspieranego, a ostatecznie także kontrolowanego przez państwo – 
konglomeratu przełożyło się na ostateczną porażkę brytyjskiej motoryzacji na rynku międzynarodowym. 

Źródło: obliczenia własne WiseEuropa
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3.1.2. Najlepsza polityka to brak polityki

Upraszczająco można powiedzieć, że dominujące na świecie w latach 1945-1975 podejście 
do polityki przemysłowej opierało się na założeniu, że przyspieszenie industrializacji oraz rozwoju 
technologicznego w krajach rozwijających się wymaga koncentracji zasobów w wybranych bran-
żach gospodarki wbrew mechanizmom rynkowym. Jednocześnie jedynie państwo może do takiej 
koncentracji doprowadzić, przełamując skłonność systemu rynkowego do wyboru ścieżek korzyst-
nych krótkookresowo, lecz w długim okresie suboptymalnych z punktu widzenia dobrobytu społecz-
nego. Po trzech dekadach dominacji tego paradygmatu nie tylko w państwach rozwijających się, ale 
i wielu krajach rozwiniętych dla większości obserwatorów stało się jasne, że nadzieje, jakie wiązano 
z aktywną polityką przemysłową, stały się płonne. W Ameryce Łacińskiej krytyka skierowana była 
w przeważającą do tej pory strategię zastępowania importu produkcją krajową. Dostrzeżono, 
że ochrona raczkujących branż przemysłu nie przekłada się automatycznie na poprawę ich konku-
rencyjności, a przekierowanie zasobów do wybranych sektorów prowadzi do zaburzenia mecha-
nizmu cenowego i marnowania kapitału. Zaczęto zwracać uwagę na to, że ograniczenie konku-
rencji ze strony importu spowalnia – wbrew pierwotnym założeniom – wzrost produktywności, nie 
dając szans na utworzenie dużej liczby dobrze płatnych miejsc pracy (Bruton 1998). Jednocześnie 
polityka subsydiowania krajowych producentów w połączeniu z łatwym dostępem do kredytów 
doprowadziła do szybkiego wzrostu zadłużenia i związanych z tym kryzysów m.in. w Argentynie 
i Brazylii (Devlin i French-Davis 1995). W rezultacie w latach 80. XX w. na całym kontynencie 
południowoamerykańskim nastąpiło znaczne ograniczenie zakresu ochrony lokalnego przemysłu 
przez państwo, a nowa fala reform skupiła się na liberalizacji handlu oraz zapewnieniu stabilizacji 
makroekonomicznej w duchu tzw. konsensusu waszyngtońskiego (Peres i Primi 2009).

Również w Japonii rola rządu w gospodarce znacząco spadła. W przeciwieństwie do krajów laty-
noamerykańskich, wynikało to jednak nie z zapaści gospodarczej, a logiki interwencji: japoński 
rząd osłaniał krajowe branże przed konkurencją zagraniczną jedynie na samym początku powo-
jennej industrializacji, ograniczając się w okresie późniejszym do koordynacji współpracy prywat-
nych korporacji. Sektor produkcyjny miał więc świadomość przejściowego charakteru wsparcia 
i konieczności konkurowania tak na rynku wewnętrznym, jak zagranicznym z silnymi producen-
tami zachodnimi. W odróżnieniu do Ameryki Łacińskiej japońska administracja promowała rywa-
lizację gospodarczą na rynku wewnętrznym, zachęcając jednocześnie krajowe firmy do wycho-
dzenia na rynek zagraniczny i promując kooperację między nimi w obszarze B+R. Japoński rząd 
nigdy nie stawiał na substytucję importu, ani nie wymuszał rozwoju krajowego przemysłu w ściśle 
określonym kierunku. W efekcie to nie państwo, lecz podmioty prywatne odegrały kluczową 
rolę w industrializacji Japonii w latach 1945-1975 (Pack i Saggi 2006). Główną sferą działania 
Ministerstwa Międzynarodowego Handlu i Przemysłu (MITI, obecnie Ministerstwo Gospodarki, 
Handlu i Przemysłu – METI), a także powołanej przez nie Japońskiej Organizacji Handlu Zagra-
nicznego (JETRO) było przede wszystkim tworzenie przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla 
przemysłu. Podejmowano także próby koordynacji działań sektora prywatnego, które jednak nie 
były pozbawione błędów, czego przykładem było ograniczenie wejścia nowych graczy na rynek 
samochodów osobowych na początku lat 60. w celu konsolidacji producentów. Decyzja ta nieomal 
zablokowała wejście na ten rynek Hondy, która obecnie jest jedną z największych firm motoryza-
cyjnych na świecie.
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Zbliżoną do japońskiej ewolucję polityki przemysłowej przeszła Korea Południowa, która porzu-
ciwszy bezpośrednie interwencje z lat 1960-1980, w kolejnych dekadach skupiła się na horyzon-
talnym wsparciu dla badań i rozwoju (m.in. przez ulgi podatkowe oraz wzrost wydatków publicznych 
pośrednio tworzących bazę naukową dla sektora prywatnego) oraz stymulacji innowacji MŚP (Chung 
2011). Jednocześnie rządy koreańskie zarzuciły podejmowaną wcześniej koordynację inwestycji 
sektora prywatnego i ambicje kształtowania struktury branżowej przemysłu (Chang 2000). Upodob-
niło to Koreę do Tajwanu, który na przestrzeni lat 1950-1990 osiągnął podobne do niej wyniki gospo-
darcze, nigdy nie prowadząc szeroko zakrojonej polityki przemysłowej. Tajwańskie podejście obej-
mowało co prawda planowanie strategiczne, promowanie kooperacji w sektorze prywatnym oraz 
selektywne wsparcie dla technologii (takich jak półprzewodniki), jednak nie uciekało się do ręcznego 
sterowania gospodarką czy angażowania państwa po stronie własnościowej. Mimo to Tajwan uzyskał 
podobne wyniki co Korea, osiągając zbliżony poziom uprzemysłowienia, innowacyjności i struktury 
branżowej swojej gospodarki, a jednocześnie unikając pułapki przeinwestowania, która doprowadziła 
do tzw. kryzysu azjatyckiego w drugiej połowie lat 90. XX w. (Bukowski, Gąska i Koryś 2015).

Tajwańska polityka przemysłowa cechowała się 
znacznie mniejszym interwencjonizmem od 
koreańskiej, osiągając przy tym podobne sukcesy 
oraz unikając problemu przeinwestowania.

Z kolei w Europie Zachodniej szczególnie złą sławę zyskała niewydolna polityka przemysłowa Wiel-
kiej Brytanii. W latach 50. i 60. rządy w Londynie próbowały kreować narodowe czempiony poprzez 
koordynowanie fuzji prywatnych firm oraz tworzenie kontrolowanych przez państwo konglomeratów 
(np. w przemyśle motoryzacyjnym). W praktyce prowadziło to do powstania niesterowalnych molo-
chów, skłonnych do angażowania się w duże, ryzykowne projekty, jednak nie mających zdolności 
do ich skutecznej realizacji. Jednocześnie nadzór publiczny spowalniał restrukturyzację w branżach 
podlegających konkurencji zagranicznej (Owen 2012). Nawet gdy innowacyjne technologie udawało 
się wdrożyć, okazywały się one zbyt kosztowne i niedostosowane do potrzeb rynkowych (np. reaktor 
jądrowy AGR), a brytyjskie czempiony przegrywały w starciu z konkurentami amerykańskimi (np. ICL 
z IBM). Jednocześnie Wielka Brytania z opóźnieniem dołączyła do EWG, tracąc korzyści, jakie brytyj-
skim firmom mógł przynieść łatwy dostęp do rynków Francji, Niemiec czy Włoch, a jednocześnie 
zmniejszając presję konkurencyjną stymulującą przemysł do wzrostu wydajności. Dopiero rządy 
premier Margaret Thatcher w latach 80. przyniosły gruntowną rewizję brytyjskiej polityki przemysłowej. 
Państwowe konglomeraty rozbito i sprywatyzowano, otwarto brytyjską gospodarkę na bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, w tym polegające na przejmowaniu krajowych firm przez korporacje międzyna-
rodowe. Sprywatyzowano przedsiębiorstwa energetyczne, które przestały zapewniać gwarantowany 
rynek zbytu brytyjskim dostawcom węgla oraz maszyn i urządzeń. Jedyną branżą istotnie wspieraną 
przez państwo ze względów militarnych pozostał przemysł lotniczy. Poza nim interwencję publiczną 
ograniczono do wsparcia o charakterze horyzontalnym – nie adresowanego do wytypowanych przez 
państwo branż, firm czy rodzajów działalności, lecz nakierowanego na eliminację luk w finansowaniu 
prywatnym w obszarze B+R i venture capital. Następcy premier Thatcher – również z Partii Pracy – 
utrzymali to podejście, nie próbując powrócić do interwencji sektorowych.
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Również we Francji lata 80. przyniosły korektę polityki przemysłowej. Co prawda w pierwszych 
latach prezydentury Francois Mitteranda (1981-1995) postawiono na wzrost kontroli państwa nad 
przemysłem oraz stymulację gospodarki poprzez ekspansję fiskalną, jednak już w 1983 r. ze względu 
na wzrost inflacji, deficytu handlowego oraz osłabienie franka rząd francuski zmuszony był do daleko 
idącej rewizji obranego kursu. Odwróceniu uległ m.in. trend wzmacniania centralnego planowania 
rozwoju przemysłu: autonomia kontrolowanych przez państwo firm wyraźnie wzrosła, postawiono 
na ich internacjonalizację i przejęcia zagraniczne oraz zaakceptowano możliwość fuzji z podmiotami 
zewnętrznymi. Francuscy decydenci zrezygnowali z utrzymywania pełnej kontroli nad narodowymi 
czempionami, by lepiej dopasować je do globalizującej się gospodarki. Kurs na liberalizację utrzy-
mano także w latach 90., kiedy po wygranej Jacques’a Chiraca w wyborach prezydenckich rozpo-
częto prywatyzację wielu firm państwowych (m.in. Renault), dopuszczono wejście prywatnych inwe-
storów do spółek energetycznych i umożliwiono przejmowanie czempionów przez zagranicznych 
konkurentów (Owen 2012). Mimo to polityka przemysłowa Paryża nadal należy do najbardziej etaty-
stycznych w OECD. Państwo francuskie zachowało przynajmniej częściową kontrolę nad kilkoma 
dużymi firmami, szczególnie w takich sektorach, jak obronność i energetyka. Skutkiem ubocznym tej 
sytuacji jest fakt, że musi się ono angażować w restrukturyzację podmiotów wpadających w kłopoty 
(np. Alstom, Areva). Model ten wymaga także wyjątkowo zasobochłonnej dyplomacji eksportowej, 
bez której państwowe koncerny nie miałyby możliwości realizacji dużych zleceń poza Francją. Zaan-
gażowanie polityki francuskiej w budowę przemysłowych wielkich projektów w latach 1950-1980 
powoduje więc, że do dziś politycy francuscy muszą ciągle zabiegać o względy innych państw, bez 
których przychylności państwowe konglomeraty przemysłowe, bazujące na zamówieniach publicz-
nych, nie utrzymałyby się na rynku. Jednocześnie sektor MŚP jest we Francji wyraźnie gorzej rozwi-
nięty niż w innych krajach OECD, bowiem przekierowanie zasobów do narodowych czempionów 
zmniejszyło ich dostępność dla firm prywatnych. Francuski przemysł jest zatem szczególnie podatny 
na niepowodzenia pojedynczych inicjatyw, w tym zawirowania polityki międzynarodowej.

Pomimo sprawnej realizacji wielkich projektów 
przemysłowych, Francja nie uniknęła ich mankamentów 
strukturalnych: niedoinwestowania sektora MŚP, 
zależności od zamówień publicznych i wrażliwości 
na zawirowania w relacjach międzynarodowych.

 

Odwrót Wielkiej Brytanii i Francji od etatystycznego modelu polityki przemysłowej w latach 80. 
stanowił swoiste wsparcie dla ordoliberalnego kursu RFN i amerykańskiej dewizy „no policy is best 
policy”. W tym czasie podobnie państwo niemieckie niezmiennie skupiało się na środowisku 
regulacyjnym i rozwoju bazy naukowej służącej całemu przemysłowi niemieckiemu, unikając 
jednocześnie promowania wybranych branż lub firm. Istotnym wyjątkiem było zaangażowanie 
w restrukturyzację górnictwa i hutnictwa. Wsparcie dla tych sektorów było jednak motywowane 
względami społecznymi – zamykane firmy były często dominującymi pracodawcami w regionach 
pozbawionych oparcia w zróżnicowanej gospodarce przemysłowo-usługowej, więc ograniczenie 
społecznych kosztów ich restrukturyzacji poprzez rozłożenie jej w czasie znajdowało uzasadnienie, 
zwłaszcza że rząd federalny nigdy nie próbował negować procesów rynkowych prowadzących
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między innymi do wycofania się z wydobycia węgla kamiennego z ekonomicznie nieefektywnych 
złóż. Apetytu na rozbudowę zaangażowania państwa w przemyśle nie było także w USA mimo 
rosnącej presji, jaką na firmy amerykańskie wywierał coraz bardziej konkurencyjny przemysł 
japoński. Wdrożone w latach 80. nieliczne programy nakierowane na bezpośrednie wsparcie komer-
cyjnych inicjatyw B+R w wybranych branżach (np. SEMATECH, USCAR) były relatywnie niewielkie, 
nie powodowały szerszej zmiany paradygmatu amerykańskiej polityki przemysłowej.

 

Ramka 3. Specjalizacja przemysłu a „lokomotywy industrializacji”

Projektując własną politykę przemysłową, wiele krajów stara się typować „lokomotywy industrializacji”, 
czyli przedsiębiorstwa lub branże, których rozwój miałby być szczególnie pożądany. Przykładowo w la-
tach 60. XX w. Francja promowała rozwój przemysłu maszynowego, Korea Południowa stoczniowego 
i transportowego, a Wielka Brytania motoryzacyjnego. Jednak gospodarka żadnego kraju nie funkcjonuje 
w izolacji. Zgodnie z teoriami handlu międzynarodowego takie czynniki, jak: relatywna dostępność surow-
ców mineralnych, poziom cen energii, koszty transportu czy dostępność wykwalifikowanej siły roboczej 
zwiększają lub zmniejszają prawdopodobieństwo rozwoju produkcji w poszczególnych branżach przemy-
słowych. Jednocześnie osiągnąwszy przewagę w produkcji jednych dóbr, a więc angażując ograniczone za-
soby pracy i kapitału w ich wytwarzanie, dany kraj niejako automatycznie zmniejsza możliwość prowadzenia 
w nim innych rodzajów aktywności. W zglobalizowanej gospodarce wytwarza się więc naturalna tendencja 
do specjalizacji regionalnej, zgodnie z którą wiodące branże wyłaniają się niezależnie od tego, czy państwo 
próbuje prowadzić sektorową politykę przemysłową, czy też skupia się na działaniach horyzontalnych. 

Wykres 11. Branże mające największy wkład we wzrost całkowitej wartości dodanej 
w przetwórstwie przemysłowym w wybranych państwach, 1963-2010
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Źródło: obliczenia własne WiseEuropa na podstawie danych ONZ

Specjalizacja jest jedną z przyczyn trudności prowadzenia polityki sektorowej – nawet jeśli jest ona pro-
wadzona w najlepszy możliwy sposób, lecz wejdzie w konflikt z innymi czynnikami decydującymi o mię-
dzynarodowym podziale pracy, szanse na osiągnięcie założonych przez nią celów są niewielkie. Przykła-
dowo z szeregu krajów, które próbowały za pomocą różnego rodzaju zachęt rozwinąć u siebie przemysł 
półprzewodnikowy (projektowanie i produkcja układów scalonych), powiodło się to zaledwie trzem (Sta-
nom Zjednoczonym, Korei Południowej i Tajwanowi). Porażkę poniosły m.in. Japonia, Niemcy i Singapur 
– kraje skądinąd dysponujące rozwiniętą kulturą przemysłową i kompetencjami naukowymi.

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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3.1.3. Państwo jako moderator, a nie animator rozwoju

Obecnie w większości państw świata pogląd, że animowanie procesu uprzemysłowienia jest zada-
niem administracji publicznej, stracił na popularności. W wymiarze praktycznym oznacza to odej-
ście od interwencji sektorowych i bezpośredniego sterowania decyzjami firm przemysłowych 
na rzecz skupienia się na stabilności makroekonomicznej, konkurencyjności regulacyjnej oraz 
horyzontalnym wsparciu działalności badawczej i rozwojowej przedsiębiorstw. Z drugiej strony 
doświadczenia krajów rozwijających się z lat 1980-2000 zasiały wśród niektórych obserwatorów 
wątpliwość, czy sama liberalizacja polityki gospodarczej automatycznie przełoży się na szybszą 
industrializację. O ile transformacja Europy Środkowej doprowadziła do znacznej modernizacji 
i rozbudowy lokalnej bazy przemysłowej, o tyle w innych regionach świata tak się nie stało. 
Wycofanie państwowego parasola ochronnego w Argentynie i Brazylii uderzyło w nieprzygoto-
wanych do konkurowania na otwartym rynku liderów przemysłu lokalnego. Problemem mogło 
być niedopasowanie subsydiowanych branż do wewnętrznego potencjału latynoamerykańskich 
gospodarek. Jeśli relatywnie zaawansowana technologicznie produkcja nie jest oparta na dosta-
tecznie rozwiniętym zapleczu kadrowym i organizacyjnym, to jej wystawienie na międzynaro-
dową konkurencję doprowadzi raczej do jej zaniku niż poprawy wydajności (por. Lin (2015)). Przy 
braku nowych bodźców rozwojowych, takich jak integracja z szerszą, ponadlokalną bazą prze-
mysłową, może to spowodować długotrwałą stagnację lub nawet deindustrializację. Ostatecznie 
jednak koszty te wynikać będą nie z liberalizacji jako takiej, lecz z błędnej alokacji zasobów przez 
państwo w okresie wcześniejszym – w postaci subsydiowania firm nieodpowiadających lokalnym 
przewagom komparatywnym, przy jednoczesnym zaniedbaniu rozwoju sfer bardziej fundamental-
nych: edukacji, demonopolizacji, rynku finansowego itp. 

Różne owoce, jakie liberalizacja gospodarcza przyniosła w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowej, 
mogą być zatem odzwierciedleniem różnych potencjałów obu regionów świata w momencie, kiedy 
obecność państwa w gospodarce została znacznie ograniczona. Polska, Czechy, Słowacja czy 
Węgry na progu lat 90. dysponowały relatywnie dobrze wykształconą i młodą populacją, której 
aktywność zawodowa niewiele ustępowała zachodniej. Jednocześnie cały region liczył na inte-
grację polityczną i ekonomiczną z zachodnią częścią kontynentu, co zachęciło go do przeprowa-
dzenia wielu reform instytucjonalnych niezbędnych do tego, by członkostwo w Unii Europejskiej 
stało się faktem. W połączeniu z niewielką odległością od kontynentalnego centrum przemysło-
wego otworzyło to drogę dla inwestycji zagranicznych. Nearshoring, tj. realokacja części łańcucha 
wartości do Europy Środkowej, stał się optymalną strategią podniesienia konkurencyjności 
wielu firm zachodnich na rynku globalnym, a dla ich kooperantów z Europy Środkowej – szansą 
na błyskawiczny rozwój. Tego splotu czynników zabrakło w Ameryce Łacińskiej, w której libera-
lizacja handlu zagranicznego i wycofanie się z ochrony rodzimego przemysłu nie zaowocowały 
skokowym wzrostem produkcji przemysłowej na modłę środkowoeuropejską. 
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Schemat 2. Ewolucja polityki przemysłowej

Lata 50.-70. XX w.
Państwo u steru 
industrializacji

Lata 80.-90. XX w.
Najlepsza polityka 

przemysłowa to brak 
polityki przemysłowej

Początek XXI w.
Podejście hybrydowe 

– innowacje, 
kooperacja 

i wyzwania społeczne

• Uprzemysłowienie 
jako kluczowy 
warunek rozwoju 
gospodarczego

• Zawodności 
rynkowe blokują 
industrializację

• Państwo powinno 
wyznaczać kierunki 
rozwoju przemysłu 
oraz wspierać 
wybrane branże

• W praktyce 
zawodności 
państwa są 
poważniejsze niż 
zawodności rynku

• Selektywne 
wsparcie prowadzi 
do marnowania 
zasobów i nadużyć

• Konsensus 
waszyngtoński: 
konkurencja, 
stabilność 
makroekonomiczna, 
wolny handel 
oraz otwartość 
na BIZ

• Należy uwzględniać 
zarówno 
zawodności 
państwa, jak i rynku

• Państwo jako 
moderator 
(facilitator), a nie 
twórca (creator) 
rozwoju przemysłu

• Horyzontalne 
polityki + wsparcie 
dedykowane 
kluczowym 
technologiom 
oraz wyzwaniom 
społecznym

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie Naudé (2010), Lin (2011)

Analizy wpływu, jaki liberalizacja gospodarcza lat 80. i 90. wywarła na przemysł w różnych regio-
nach świata, nie ułatwia przykład azjatyckich tygrysów. Utrzymały one wysokie tempo indu-
strializacji pomimo tego, że kryzys finansowy w roku 1997 wywołał w całym regionie poważne 
perturbacje gospodarcze. Przykład ten przywoływany jest m.in. przez propagatorów tzw. Nowej 
Ekonomii Strukturalnej (Lin 2011) jako uzasadnienie prowadzenia aktywnej polityki przemy-
słowej. Współczesna afirmacja państwa w roli animatora industrializacji nie jest jednak bezwa-
runkowa, a przedstawiane propozycje są wyraźnie inne od tych, jakie dominowały w dyskursie 
ekonomicznym lat 50. i 60. Porównanie losów Azji Wschodniej i Ameryki Łacińskiej prowadzi 
do wniosku, że taką politykę cechować powinny: umiarkowana, stopniowo wycofywana wraz 
z postępem industrializacji ingerencja państwa, utrzymanie konkurencji na rynku wewnętrznym 
oraz nastawienie na weryfikację wyników wsparcia dla sektora prywatnego poprzez konkurencję 
zewnętrzną (orientacja eksportowa). Kluczową zdolnością, jaką muszą nabywać firmy w kraju 
nadganiającym, jest umiejętność szybkiej absorpcji zagranicznych technologii wytwórczych (tech-
nological upgrading), a w wypadku państw lepiej rozwiniętych – umiejętność tworzenia własnych 
innowacji. Państwo w tym ujęciu powinno być moderatorem wspierającym kooperację między 
firmami i dyfuzję wiedzy pomiędzy nimi (w ramach tzw. industrial commons) oraz ich gotowość 
do podejmowania ryzyka w formie inwestycji, działalności badawczo-rozwojowej oraz eksploracji 
nowych branż.
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W odróżnieniu do optymizmu okresu powojennego, wśród zwolenników prowadzenia przez 
rząd aktywnej polityki przemysłowej silniejsza jest dziś świadomość zawodności nie tylko rynku, 
ale i państwa. Dlatego ich zdaniem rządy muszą wystrzegać się nadmiernej rozbudowy swojej 
obecności w przemyśle, zajmując się głównie subtelnymi zawodnościami rynkowymi, takimi jak 
problemy asymetrii informacji i niepełnej koordynacji (Warwick 2013). Nowa polityka przemy-
słowa (por. Aghion, Boulanger i Cohen 2011) powinna:

• wspierać siły rynkowe, a nie im przeciwdziałać;

• opierać się na konkurencji między firmami, a nie faworyzować tylko niektóre z nich;

• odnosić się do szeroko określonych typów technologii, zamiast wyznaczać zwycięzców;

• wspierać długoterminowe cele społeczne np. w ochronie środowiska i zdrowia.

Rodrik (2014) wskazuje, że warunkiem koniecznym sukcesu polityki przemysłowej jest bliski 
dialog między administracją a biznesem, na podstawie którego kształtowane byłyby poszcze-
gólne interwencje. Ewentualne wsparcie powinno być jednak warunkowe i ograniczone w czasie, 
a rynkowa weryfikacja poszczególnych projektów z góry zapowiedziana. Szczególnie należy 
unikać pułapki samopodtrzymującego się zaangażowania w nieudane przedsięwzięcia motywo-
wanego ugruntowanymi interesami zasiedziałych graczy. Historyczne doświadczenia wskazują, 
że ryzyko to jest szczególnie wysokie w wypadku narzędzi selektywnych (niehoryzontalnych) 
oraz polityki prowadzonej w oparciu o przedsiębiorstwa państwowe. Duża obecność państwa 
w gospodarce po stronie własnościowej wiąże się także z ryzykiem obniżenia poziomu produk-
tywności w związku z tendencją do utrzymywania nadmiernego zatrudniania w firmach państwo-
wych oraz marnotrawienia części inwestowanych środków na cele politycznie atrakcyjnie, choć 
ekonomicznie bezwartościowe. W takim wypadku nawet zalecane przez Rodrika monitorowanie 
powodzenia programów publicznych i czytelne ustalenie odpowiedzialności za ich wyniki może 
nie być wystarczające do uzyskania zadowalających efektów gospodarczych. Dlatego popularne 
w latach 60. bezpośrednie angażowanie administracji w produkcję za pośrednictwem kontrolo-
wanych przez państwo firm wypadło poza instrumentarium współczesnej polityki przemysłowej, 
postrzeganej dziś jako rodzaj interakcji między administracją a sektorem prywatnym.

Tradycyjny dylemat polityki przemysłowej, czyli wybór między wsparciem selektywnym, 
kierowanym do preferowanych przez administrację branż i firm, a wsparciem horyzon-
talnym wspomagającym wybrane typy kompetencji, rozstrzygnięty został, generalnie rzecz 
biorąc, na korzyść tego drugiego. Rząd nie powinien sam decydować, jakiego rodzaju projekty 
są najbardziej perspektywiczne, lecz raczej opracowywać zakres i tematykę ewentualnej inter-
wencji wspólnie z rynkiem. Wsparcie horyzontalne (np. preferencje podatkowe dla B+R, finan-
sowanie nauki oraz współpracy nauki z biznesem, subsydiowanie szkoleń w firmach, budowa 
platform wiedzy o rynkach eksportowych i technologiach itp.) powinno być co do zasady 
dominujące. W ograniczonym zakresie dopuszczalne są interwencje tematyczne, jednak 
w dużej mierze stanowią one jedynie organizacyjnie użyteczne kontenery dla horyzon-
talnej polityki danego typu (np. odrębne konkursy wspierające B+R w różnych branżach). 
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Silniejszy akcent położony na wybrane sektory jest w ograniczonym zakresie dopuszczalny, 
jednak powinien być on oparty na endogenicznym potencjale danej gospodarki (wyprzedzając 
go o 50-100%), a struktura finansowania musi podążać za zmieniającymi się potrzebami – nie 
sama je narzucać. Ponadto ewentualne wsparcie branżowe nie powinno, co do zasady, koncen-
trować się na przemyśle jako takim, lecz raczej na problemach społecznych, których szyb-
szemu rozwiązaniu miałoby służyć. Takimi wyzwaniami mogą być np. poprawa jakości powietrza 
w miastach, zmniejszenie umieralności na choroby serca, lepszy dostęp do dóbr kultury (poprzez 
ich cyfryzację) na terenach peryferyjnych, zmniejszenie ubóstwa czy przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. Przyspieszenie rozwoju technologii niezbędnych do realizacji tych celów może (choć nie 
musi) wymagać subsydiowania prac badawczo-rozwojowych, polityki typu market pull, prefe-
rującej np. lepsze standardy środowiskowe w zamówieniach publicznych, czy preferencyjnego 
opodatkowania produktów i usług o pożądanych społecznie cechach. Przykładem tego typu 
polityki mogą być m.in. działania Komisji Europejskiej, która stosuje tzw. podejście macierzowe 
(matrix approach) – tj. politykę horyzontalną biorącą pod uwagę sektorowe różnice i specyficzne 
wyzwania, na przykład w sferze biotechnologii, przemyśle aerokosmicznym czy medycznym 
(Aiginger i Sieber 2006). Problemy społeczne – tak globalne, jak lokalne – są także od lat przed-
miotem programów publicznych administracji amerykańskiej m.in. w obszarze ochrony zdrowia, 
energetyki i cyberbezpieczeństwa.

Tabela 1. Uzasadnienie dla horyzontalnych oraz tematycznych polityk przemysłowych

Horyzontalne Tematyczne

Dobra 
publiczne/ 
korzyści 
zewnętrzne

• Generowanie wiedzy dostępnej dla przedsiębiorstw.
• Upowszechnianie technologii ogólnego przeznaczenia (GPT) 

oraz kluczowych technologii otwierających nowe rynki 
(KET).

• Eksperymentowanie (B+R, wchodzenie w nowe sektory).
• Rozwój zasobów ludzkich.

• Korzyści zewnętrzne z nowych 
technologii (m.in. ochrona 
środowiska naturalnego, 
ochrona zdrowia).

• Polityka obronności, bezpie-
czeństwa, kosmiczna.

Ramy 
i koordynacja

• Dbałość o fundamenty całej gospodarki (kapitał ludzki, 
państwo prawa, demonopolizacja i ochrona konkurencji).

• Wsparcie w sieciowaniu (np. przez eventy, instytucje 
otoczenia biznesu, wparcie klastrów tworzonych przez 
sektor prywatny).

• Tworzenie ram dla innowacji systemowych, wymagających 
zaangażowania wielu aktorów.

• Dbanie o jakość regulacji ogólnogospodarczych (business 
climate) oraz instytucji sprzyjających inwestycjom i wzro-
stowi produktywności (np. rynku finansowego).

• Reformy otoczenia regulacyj-
nego w poszczególnych bran-
żach odblokowujące wdrażanie 
nowych technologii i tworzące 
ramy dla ich funkcjonowania.

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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3.2. Polityka przemysłowa w Nowej Europie

W poprzednich rozdziałach opisaliśmy przebieg procesów industrializacyjnych w gospodarce 
światowej okresu powojennego, podsumowując wnioski, jakie wyciągnięto z prowadzonej 
w tym czasie polityki przemysłowej. W tym miejscu chcielibyśmy konkluzje te odnieść do Polski 
i szerzej – całej Europy Środkowej AD 2017. Okres transformacji gospodarczej został już w dużej 
mierze zamknięty, a wraz z nim w przeszłość odszedł zestaw specyficznych wyzwań wynikają-
cych z konieczności zagospodarowania spuścizny gospodarki centralnie planowanej oraz ambicji 
przystąpienia do Unii Europejskiej. Jednocześnie rodzi to szereg nowych pytań o źródła wzrostu 
gospodarczego w przyszłości, a więc także o to, jaki powinien być zakres reform gwarantujących 
podtrzymanie bezprecedensowego tempa industrializacji z lat 1990-2015. W tym czasie region 
uprzemysławiał się w dużej mierze emergentnie: nie w wyniku prowadzenia świadomej polityki 
przemysłowej, lecz raczej w następstwie szerszych przemian instytucjonalnych w równym stopniu 
służących rozwojowi sektora przemysłowego, jak i branż usługowych. Polska, Węgry, Czechy 
i Słowacja, a nieco później także Rumunia i Bułgaria oraz kraje bałtyckie, orientując się na Europę 
Zachodnią, przyjęły za pewnik zasadę otwartości na handel zagraniczny i przepływy kapitału, doko-
nując jednocześnie szeregu zmian instytucjonalnych otwierających ich gospodarki na konkurencję 
– tak wewnętrzną, jak zagraniczną. Przyspieszyło to transfer rynkowego know-how, ułatwiając 
jednocześnie rodzimym producentom włączanie się w kształtujące się równolegle międzynaro-
dowe łańcuchy wartości. Kraje byłego Związku Radzieckiego (Ukraina, Rosja i Białoruś) postąpiły 
inaczej. Wytworzyła się w nich rodzima oligarchia, która po przejęciu większości aktywów prywa-
tyzowanych firm dążyła do ochrony rynku wewnętrznego przed konkurencją, niechętnie promując 
instytucje wzmacniające poziom rynkowej rywalizacji i transparentność procesów gospodarczych. 
W efekcie długo nie udawało się im zwiększyć własnych zdolności wytwórczych ponad kapitał 
odziedziczony po ZSRR, a ich – wyraźnie niższy i mniej trwały – wzrost gospodarczy oparty był 
w dużej mierze na eksploatacji bogactw naturalnych i globalnym boomie surowcowym stymulo-
wanym rozwojem gospodarki chińskiej. 

Można więc powiedzieć, że w wypadku bloku wschodniego w dużej mierze spełniły się prze-
strogi i zalecenia Paula Rosensteina-Rodana ze słynnego artykułu z 1942 roku. Głównym mecha-
nizmem stymulującym industrializację zachodniej części bloku wschodniego nie stała się jednak 
świadoma polityka przemysłowa, lecz raczej realna perspektywa przystąpienia do Unii Euro-
pejskiej. Dążenie Polski, Czech, Węgier i Słowacji, a także krajów bałtyckich, Bułgarii i Rumunii 
do członkostwa w Zjednoczonej Europie wzmocniło o aspekt instytucjonalny trzy główne atuty, 
jakimi region dysponował już w roku 1989: (i) relatywnie dobrze wyedukowaną i młodą popu-
lację, (ii) geograficzną bliskość przemysłowego centrum Europy oraz (iii) istniejącą już, choć dalece 
niedoskonałą kulturę przemysłową. Postrzeganie wejścia do UE nie tylko jako szansy rozwo-
jowej, ale i faktycznego gwaranta uniezależnienia się od wpływów rosyjskich zachęciło środko-
woeuropejskich polityków do relatywnie konsekwentnego wprowadzania korzystnych gospo-
darczo reform instytucjonalnych. Wpisywały się one w ramy konsensusu waszyngtońskiego, 
lecz jednocześnie – za sprawą acquis communautaire – były znacznie szersze i głębsze. Można 
przypuszczać, że bez tego zewnętrznego bodźca przeprowadzenie w krótkim czasie tak szeroko 
zakrojonych zmian nie byłoby niemożliwe. Przykładem może być m.in. Serbia i te części byłej 
Jugosławii, które wybrały ścieżkę ekonomicznej i instytucjonalnej izolacji od Europy Zachodniej. 
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Ta strategia nie przyniosła dobrych owoców: ich gospodarki, początkowo znajdujące się 
na podobnym poziomie rozwoju, co w państwach Grupy Wyszehradzkiej, dziś są znacznie uboższe, 
a luka dzieląca obszar byłej Jugosławii (z wyjątkiem Słowenii i Chorwacji) od najzamożniejszych 
państw OECD jest nadal raczej jakościowa niż ilościowa. 

W Europie Środkowej tak nie jest. Mimo wciąż widocznej (choć dużo mniejszej niż na początku 
lat 90. i szybko malejącej) luki w skali uprzemysłowienia Grupa Wyszehradzka – wbrew utar-
temu stereotypowi – nie specjalizuje się w nisko przetworzonej i mało złożonej produkcji prze-
mysłowej. Przeciwnie, struktura jej eksportu w dużej mierze odpowiada zachodnioeuropejskiej, 
a różnice w produktywności pracy są raczej pochodną mniejszej skali działania krajowych firm 
produkcyjnych, ich niedostatecznego dokapitalizowania oraz różnic w organizacyjnym know-how 
niż odmiennej struktury gałęziowej przemysłu per se. Państwa środkowoeuropejskie zakończyły 
więc pierwszy etap industrializacji – swoiste wielkie pchnięcie, pozwalające na budowę relatywnie 
dużej, a jednocześnie złożonej i zdywersyfikowanej bazy wytwórczej, zdolnej do konkurowania 
w gospodarce globalnej. Cecha ta wyraźnie odróżnia region od innych rynków wschodzących 
i sprawia, że dzisiejsze wyzwania dotyczące przemysłu środkowoeuropejskiego przypominają 
raczej problemy zindustrializowanych gospodarek zachodnich niż te, z jakimi mierzy się większość 
państw rozwijających się. W efekcie do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w małym stopniu odnoszą 
się także recepty formułowane przez zwolenników aktywnej polityki przemysłowej na wzór azja-
tycki, w tym także Nowej Ekonomii Strukturalnej (NES). Bazują one na doświadczeniach Japonii, 
Korei i Tajwanu z okresu przekształcania się państw rolniczych w gospodarki przemysłowo-usłu-
gowe, a więc z etapu rozwoju, który Europa Środkowa ma już dawno za sobą. Zdaniem zwolenników 
NES tylko przy zaangażowaniu administracji w kształtowanie branżowej struktury przemysłu kraje 
rozwijające się mogą liczyć na skuteczne włączenie się w międzynarodowe łańcuchy wartości 
i osadzić na swoim terytorium pożądane typy działalności produkcyjnej (infant industries). Dążenie 
do rozszerzenia lokalnej bazy wytwórczej o branże i rodzaje aktywności do tej pory w niej nie 
reprezentowane w niewielkim stopniu odnosi się jednak do obecnych potrzeb Europy Środkowej. 
Po 1990 roku region przeszedł bowiem wszechstronną industrializację nie tylko zwielokrotnia-
jącą wolumen produkowanych przez niego dóbr przemysłowych, ale i znacząco upodabniającą 
strukturę sektora wytwórczego do wzorców zachodnioeuropejskich. W odróżnieniu od więk-
szości rynków wschodzących wyzwaniem rozwojowym nie jest więc zaszczepianie nowych typów 
działalności przemysłowej, lecz raczej wzrost skali działalności najbardziej produktywnych branż 
i firm już obecnych w gospodarkach regionu. Dzięki absorpcji regulacyjnego i instytucjonalnego 
dorobku Europy Zachodniej oraz otwarciu na handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, 
włączenie środkowoeuropejskiego przemysłu w granice Fabryki Europa stało się faktem, a region 
przez kilkanaście lat cieszył się wzrostem produkcji przemysłowej w tempie porównywalnym 
tylko z Dalekim Wschodem. Decydenci państw środkowoeuropejskich nie mogą jednak spocząć 
na laurach, a nieustanna analiza relatywnej pozycji konkurencyjnej ich krajów na mapie Europy oraz 
krytyczna weryfikacja jakości tworzonego przez siebie środowiska regulacyjno-instytucjonalnego 
jest warunkiem koniecznym kontynuowania szybkiego uprzemysłowienia także w przyszłości. 
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Schemat 3. Kluczowe obszary polityki przemysłowej w Europie Środkowej

• Stabilne regulacje

• Konkurencyjna nauka i instytucje 
B+R

• Strategiczne podejście do FDI 
i promocji eksportu

• Silny lokalny rynek
kapitałowy

• Dostęp do wspólnego rynku UE

• Kooperacja przemysłu w skali 
europejskiej

• Unia rynków kapitałowych 

• Mądre zamówienia publiczne

• Polityki sektorowe sprzyjające 
modernizacji (w tym energe-
tyczna i środowiskowa)

• Wspieranie powstawania
industrial commons
(m.in. Programy Pierwszej 
Prędkości)

• Restrukturyzacja branż 
schyłkowych (np. górnictwo)

Wzmacnianie 
podaży

Wsparcie 
popytu

Współtworzenie 
regulacji 

europejskich

Bezpośrednie 
interwencje

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Historia gospodarcza państw, które relatywnie późno wkroczyły na ścieżkę industrializacji, wska-
zuje, że dla długoterminowego sukcesu największe znaczenie ma utrzymanie zdolności do indu-
strial upgrading, a więc umiejętności przejmowania przez firmy krajowe przymiotów konkurentów 
znajdujących się o szczebel wyżej w hierarchii produktywności. Procesowi temu towarzyszy 
zwykle proces institutional upgrading, polegający na zdolności klasy politycznej do poprawiania 
jakości stanowionego prawa i bieżącego funkcjonowania krajowej administracji. Procesy te wyma-
gają czasu, a gospodarki wschodzące mają największą szansę na sukces, próbując adaptować 
rozwiązania rozpowszechnione w państwach od nich o 50-100% zamożniejszych. Przykładowo 
Niemcy, Francja i USA w połowie XIX wieku imitowały Wielką Brytanię, która w tym czasie była 
o ok. połowę zamożniejsza od nich, inwestując przede wszystkim w przemysł tekstylny i stalowy, 
a w późniejszym okresie także chemiczny i maszynowy. W tym samym czasie Japonia, bazując 
na pracochłonnych technologiach wyrobu tkanin, odzieży i stali, starała się imitować Niemcy, które 
zaczęły industrializację ok. 2-3 dekady wcześniej, startując z o 50% wyższego poziomu zamoż-
ności. Z kolei tzw. azjatyckie tygrysy (Korea Południowa, Tajwan, Hong Kong i Singapur) starały się 
w drugiej połowie XX wieku powtórzyć drogę Japonii, sięgając jednak po wzorce z okresu nieco 
wcześniejszego, kiedy była ona nie więcej niż dwa razy zamożniejsza od nich (tzw. klucz dzikich gęsi). 
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Przez długi czas jądrem ich gospodarki była więc produkcja tekstyliów i innych pracochłonnych 
wyrobów przemysłowych, która dopiero po ok. dwóch dekadach zaczęła ustępować miejsca 
wytwarzaniu maszyn, urządzeń i elektroniki użytkowej. W wypadku Europy Zachodniej warto 
wymienić przykład Hiszpanii, która w latach 1960-1990 naśladowała Francję i Niemcy – inwe-
stowała, początkowo stopniowo, przebudowując strukturę gałęziową swojego przemysłu w ślad 
za tym, jak malała luka produktywności wobec zamożniejszej północy. Przykładu jednego 
z najszybszych procesów industrializacji w okresie powojennym dostarcza casus Irlandii, która 
w latach 1985-2005 dzięki bardzo korzystnej polityce podatkowej, dobrym regulacjom i uczest-
nictwu w Unii Europejskiej z sukcesem przyciągała do siebie bardzo produktywne inwestycje 
amerykańskie w przemyśle farmaceutycznym i elektronicznym, dzięki czemu w bezprecedensowo 
krótkim czasie zniwelowała lukę zamożności wobec USA wynoszącą blisko 60% PKB per capita. 
W dużej mierze taką właśnie strategię przyjęła Europa Środkowa, która po roku 1990 starała się 
unowocześniać swój przemysł, bazując na przyciąganiu kapitału zagranicznego, postrzeganego 
zarówno jako nośnik wyższej wydajności pracy, jak i przemysłowego know-how także dla firm 
krajowych. Obecnie przemysł słowacki, węgierski i czeski w aż 60-70% jest kontrolowany przez 
firmy zagraniczne, które są także około dwu-, dwuipółkrotnie bardziej wydaje od firm rodzimych. 
Na tym tle wyróżnia się Słowenia, która jest już w dużej mierze gospodarką zindustrializowaną 
na sposób zachodni (przy trochę niższym poziomie uprzemysłowienia) i – w nieco mniejszym 
stopniu – także Polska, w której można zaobserwować konsekwentne domykanie się luki wydaj-
ności między firmami zagranicznymi a krajowymi, przy umiarkowanym poziomie umiędzynarodo-
wienia kapitału przemysłowego. 

Wykres 12. Kapitał zagraniczny i krajowy w przetwórstwie przemysłowym państw UE-28
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Głównym wyzwaniem stojącym przed środkowoeuropejskim przemysłem jest osiągnięcie poziomów 
uprzemysłowienia i wydajności produkcji przemysłowej zbliżonych do tych w najbardziej uprzemysło-
wionych państwach Europy Zachodniej. Wymaga to utrzymania przez najbliższe 20 lat trendów indu-
strializacyjnych, widocznych co najmniej od roku 1995. Na ewentualną politykę przemysłową trzeba 
więc patrzeć raczej jak na element składowy szerszej agendy reformatorskiej, zachęcającej kapitał 
krajowy i zagraniczny do inwestowania w regionie, niż na relatywnie wąski pakiet instrumentów 
dedykowanych przemysłowi przetwórczemu lub jego wybranym segmentom. Bazując na doświad-
czeniach międzynarodowych, można argumentować, że taka polityka powinna być – co do zasady – 
horyzontalna. Historia relatywnych sukcesów i porażek industrializacji w ostatnim siedemdziesięcio-
leciu wskazuje, że wsparcie selektywne tj. odnoszące się do wybranych przez państwo czempionów 
czy preferowanych przez nie typów działalności jest nie tylko wyraźnie droższe, ale i dużo bardziej 
ryzykowne. Szczególnie silnie jest ono narażone na pokusę nadużycia (ang. moral hazard) i kliente-
lizm, bowiem utrzymanie wsparcia w ustalonych z góry granicach jest znacznie łatwiejsze w przy-
padku zamkniętych finansowo i ograniczonych czasowo projektów wyłonionych w transparentnych 
konkursach. Ryzyka te są tym silniejsze, im mniej sprawny jest aparat administracyjny i im słabsze 
są instytucje rynkowe w danym kraju. Dlatego miejsca dla polityki przemysłowej powinno się szukać 
m.in. w stymulowaniu akumulacji zasobów finansowych, ludzkich i organizacyjnych w krajowych 
firmach przemysłowych, wzmacnianiu ich zdolności do skutecznego konkurowania w skali regio-
nalnej i globalnej (poprzez eksport), a także obniżaniu barier dostępu do finansowania projektów 
inwestycyjnych firm średniej wielkości. Wśród narzędzi takiej polityki znajdują się m.in.

• restrukturyzacja branż schyłkowych (np. górnictwo), 

• wsparcie regulacyjne i instytucjonalne dla konkurencyjnego rynku finansowego i kapitało-
wego, zdolnego do prowadzania eksperymentów na nowych polach działalności produkcyjnej,

• budowa infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach i na uczelniach oraz wspieranie (m.in. poprzez 
bodźce fiskalne i monetarne) prowadzenia badań w instytucjach naukowych i firmach prywatnych, 

• wspomaganie pojawiania się i identyfikacji talentów (reforma polityki naukowej i dofinanso-
wanie edukacji na poziomie wyższym, w tym STEM oraz organizacji i zarządzania) oraz ich 
pozyskiwania przez przemysł (w tym zwłaszcza MŚP),

• facylitacja nawiązywania wzajemnej współpracy między firmami krajowymi, a także współ-
pracy między biznesem a światem naukowym (w ramach europejskich industrial commons), 

• przyciąganie zaawansowanych technologicznie i organizacyjnie firm zagranicznych (BIZ) oraz 
wspieranie ich integracji z krajowymi poddostawcami,

• rozwój instytucji informujących, szkolących i upowszechniających informacje o możliwościach 
eksportowych i technologiach horyzontalnych wśród MŚP, 

• promowanie współpracy międzynarodowej krajowych firm i sektora naukowego (np. konsorcja 
badawcze) pod kątem atrakcyjnych elementów łańcucha wartości,

• wspomaganie procesu akumulacji kapitału ludzkiego w MŚP, w tym wsparcie dla life long learning.
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Ewentualne inicjatywy publiczne powinny przy tym zawsze odpowiadać potrzebom rynku i nowym 
trendom światowym, a z tego powodu nie mogą powstawać bez ścisłej współpracy z przemy-
słem i środowiskiem naukowym. Podziały quasi-branżowe mogą być operacyjnie wygodne, jednak 
wynikające z nich ewentualne wsparcie finansowe nie powinno celować w konkretne sektory/
firmy/produkty, lecz raczej obejmować szersze obszary tematyczne/klasy technologii, dając 
prywatnym podmiotom szansę na wypełnienie ich treścią najbardziej adekwatną do rzeczywi-
stości gospodarczej. Kluczowym metazałożeniem przy projektowaniu instrumentów polityki 
przemysłowej powinien być także nacisk na konkurencję. Oznacza to zostawienie dużej prze-
strzeni na skorzystanie z ewentualnego wsparcia nie tylko przez zasiedziałych beneficjentów, ale 
i nowych graczy. W wypadku Europy Środkowej dużym zagrożeniem jest również preferowanie 
przez politykę firm państwowych, traktowanych przez decydentów jednocześnie jako narzędzie 
i cel polityki przemysłowej. Dlatego jej elementem powinna być pełna prywatyzacja przedsię-
biorstw państwowych, najlepiej za pośrednictwem rynku kapitałowego. Dotyczy to zwłaszcza 
Polski, w której własność państwowa jest szczególnie rozbudowana, przez co aparat administra-
cyjny, koncentrując się na funkcji właścicielskiej, ma trudności z przygotowywaniem bezstron-
nych regulacji, w równy sposób traktujących podmioty prywatne i publiczne. Należy także unikać 
angażowania się w prestiżowe projekty flagowe, które mimo absorbowania środków publicznych 
i czasu urzędników mają w praktyce znikome znaczenie makroekonomiczne. Znacznie lepszym 
wyborem jest koncentracja na przedsięwzięciach bardziej uniwersalnych, których głównym zało-
żeniem jest osiągnięcie zamierzonego celu społecznego, a dopiero w drugiej kolejności wycią-
gnięcie korzyści gospodarczych. W realiach polskich projekty takie mogłyby dotyczyć takich sfer, 
jak: cyfryzacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska i gospodarka obiegu zamkniętego, a także 
polityka klimatyczna. 

3.3. Polityka przemysłowa a wyzwania 
społeczne

W krajach rozwiniętych polityka przemysłowa przeplata się z polityką stymulowania innowa-
cyjności. Przewiduje ona łączenie działań na rzecz rozwoju przemysłu z dążeniem do podej-
mowania wyzwań społecznych. Wśród programów tego typu spotyka się zarówno inicjatywy 
wspierające technologie o szerokim spektrum zastosowań (np. nano- czy biotechnologie), 
jak i działania selektywne, podejmowane w powiązaniu z wyzwaniami o charakterze ogól-
nospołecznym. Kluczowy jest tu efekt końcowy, a więc znalezienie rozwiązań technicznych 
lub organizacyjnych wspomagających rozwiązanie danego problemu. Jednocześnie państwa 
OECD, kształtując instrumentarium własnej polityki przemysłowej, starają się tworzyć prze-
strzeń konkurencji dla technologii pochodzących z różnych gałęzi ich przemysłu. Priorytetem 
jest tu bowiem znalezienie najlepszego możliwego sposobu poradzenia sobie z określonym 
wyzwaniem społecznym, a nie wsparcie konkretnych rozwiązań technicznych czy firm. Nie 
tylko obniża to koszty całkowite, ale także zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu: najsku-
teczniejsze rozwiązania zaoferowane przez przemysł krajowy dzięki dostarczonemu wsparciu 
mają bowiem jednocześnie największe szanse na sukces eksportowy w długim okresie. 
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Nawet jeśli na drodze imitacji rynek zostanie ostatecznie zawładnięty przez firmy konkurencyjne, 
to przy podmiotach – innowatorach zostaną prawa patentowe i licencje umożliwiające zarabianie 
na ich wynalazku. Współcześnie do głównych wyzwań społecznych, z jakimi mierzy się polityka 
przemysłowa większości państw rozwiniętych, należą:

• bezpieczeństwo (w tym energetyczne, żywnościowe, cybernetyczne, militarne itp.),

• zdrowie (w tym nowe techniki medyczne, leki, instrumenty diagnostyczne i terapie),

• ochrona środowiska (w tym ochrona klimatu i zrównoważone gospodarowanie zasobami).

Specyfika wymienionych obszarów zmienia się zarówno w przestrzeni (pomiędzy poszcze-
gólnymi krajami), jak i w czasie. Ewoluuje więc także kształt programów publicznych wspiera-
jących wynikającą z nich innowacyjność przemysłu. W ostatnich dekadach widoczne są jednak 
silne tendencje ujednolicające. Globalne megatrendy – starzenie się ludności, rozwój technologii 
cyfrowych niosących nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, wzrost presji, jaką cywi-
lizacja ludzka wywiera na środowisko naturalne – stawiają przed wszystkimi rządami podobne 
wyzwania. W konsekwencji ujednolicają się także programy badawcze finansowane z kieszeni 
publicznej w Stanach Zjednoczonych, Azji Wschodniej i Europie. Wśród nich szczególną wagę 
zyskują wyzwania związane ze środowiskiem i zasobami naturalnymi. Wynika to nie tylko z troski 
o zapewnienie trwałości obecnych osiągnięć cywilizacyjnych oraz odpowiedzialności za przy-
szłe pokolenia, ale i z powiązań ochrony środowiska naturalnego z bezpieczeństwem (ograni-
czenie zależności energetycznej i surowcowej, uniknięcie kryzysów spowodowanych katastrofami 
środowiskowymi) oraz zdrowiem publicznym (ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń 
na starzejącą się populację państw rozwiniętych). 

Szczególne miejsce wśród społecznych polityk przemysłowych zajmuje polityka energe-
tyczno-klimatyczna. Różne jej formy można spotkać we wszystkich państwach OECD, na czele 
ze Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową i krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Choć 
dążenie do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest podyktowane zagrożeniem 
ekologicznym o zasięgu globalnym, to stwarza ono możliwości ustosunkowania się do innych 
problemów społecznych o zasięgu lokalnym. Dotyczy to w szczególności wyzwań zdrowotnych 
(walka ze smogiem) oraz problemów zapewnienia trwałego bezpieczeństwa energetycznego 
w coraz bardziej multipolarnym świecie. Jednocześnie polityka klimatyczna wiązać się musi 
z szeroko zakrojoną modernizacją przemysłu, zarówno po stronie procesowej, jak i produktowej, 
co jednocześnie stwarza duże szanse dla tych krajów, które się do tej zmiany przygotują, jak 
i zagrożenia dla tych, które ona zaskoczy. Z tego powodu w dalszej części opracowania w sposób 
szczególny skupiamy się na problematyce łączenia polityki klimatycznej oraz przemysłowej 
w Europie, a zwłaszcza w Polsce, w której zagadnienie to jest jednocześnie szeroko dyskutowane 
jak i – nader często – opacznie rozumiane.
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Ramka 4. Czy Europa Środkowa rozwija się efektywnie zasobowo?

Wyzwania środowiskowe są obecnie jednymi z głównych wyzwań modernizacyjnych w Europie Środko-
wej. Pomimo tego, że po roku 1989 doszło do znacznej poprawy efektywności gospodarowania zaso-
bami i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko ze strony przemysłu rodzimego, region 
nadal ustępuje w obu wymiarach większości gospodarek zachodnioeuropejskich. Jak wskazuje stworzony 
przez ekspertów WiseEuropa Indeks Rozwoju Efektywnego Zasobowo (RED Index), luka widoczna jest 
zarówno w obszarze zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, jak i zapewnienia jakości powietrza czy 
ponownego wykorzystania odpadów. Pomimo postępu na każdym z wymienionych pól, część państw 
środkowoeuropejskich (a zwłaszcza Polska, Bułgaria i Rumunia) od wielu lat nie niweluje relatywnego dy-
stansu od reszty państw UE, w której wzrost efektywności gospodarowania zasobami postępuje w zbli-
żonym tempie. Odróżnia to w ich wypadku sferę środowiskową od rzeczywistości gospodarczej, w której 
procesy konwergencyjne są wyraźnie widoczne. Wynika z tego, że polityka ochrony środowiska w części 
państw regionu jest mniej skuteczna w osiąganiu stawianych sobie celów od krajowej polityki gospodar-
czej. Zwraca uwagę zróżnicowanie w obrębie państw Grupy Wyszehradzkiej. Pod względem środowisko-
wym Polska przypomina raczej państwa bałkańskie (m.in. Bułgarię i Rumunię) niż pozostałe kraje Europy 
Środkowej (m.in. Estonię, Czechy).

 
Wykres 13. Indeks Rozwoju Efektywnego 
Zasobowo – wyniki Polski w 2012 r. na tle 
średniej UE

Wykres 14. Indeks Rozwoju Efektywnego 
Zasobowo dla wybranych krajów UE, 
2005-2012
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Szczególnie problematyczny wydaje się wymiar energetyczno-klimatyczny tej polityki. Obecnie najwięk-
szy kraj w Europie Centralnej – Polska – nie odbiega istotnie od średniej unijnej jeśli chodzi o emisje ga-
zów cieplarnianych na mieszkańca, cechuje się też wysokim stopniem niezależności energetycznej dzięki 
wykorzystaniu krajowych zasobów węgla kamiennego i brunatnego. Jednak utrzymanie obecnego, emi-
syjnego modelu rozwoju, w sytuacji gdy inne kraje UE konsekwentnie wdrażają u siebie założenia polityki 
klimatyczno-energetycznej UE, przy jednoczesnym wyczerpywaniu się potencjału krajowego górnictwa, 
będzie znaczyło daleko idące pogorszenie się pozycji naszego kraju we wszystkich wskazanych obszarach 
w perspektywie roku 2030. Dotyczy to w równym stopniu emisji gazów cieplarnianych i wykorzystania 
nowych technologii OZE, jak i zmniejszenia niezależności energetycznej.

Źródło: obliczenia własne WiseEuropa
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4. Polityka przemysłowa 
i cele klimatyczne

4.1. Ochrona klimatu – globalne cele, lokalne 
wyzwania

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacja do globalnych zmian klimatycznych stały 
się w ostatniej dekadzie częścią polityki gospodarczej większości państw świata. Podłożem tej 
sytuacji jest konsensus naukowy, zgodnie z którym decydujący wpływ człowieka na ocieplenie 
klimatu w skali globu ma spalanie paliw kopalnych w energetyce, przemyśle i transporcie, a ekolo-
giczne, gospodarcze, społeczne i polityczne koszty tego procesu mogą być w obecnym stuleciu 
bardzo wysokie. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju świata w wieku XXI oznaczać więc musi 
znaczącą redukcję antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych tak w krajach rozwiniętych, 
jak gospodarkach wschodzących. 

 
Wykres 15. Globalne emisje wg sektorów 
do 2050 r. w zależności od polityki 
klimatycznej

Wykres 16. Emisje wg sektorów w UE 
pozwalające na osiągnięcie 80% redukcji 
emisji w 2050 r.
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Przekonanie to odzwierciedlają zapisy Porozumienia Paryskiego z 2015 r., w którym niemal 
wszystkie kraje świata zadeklarowały wolę ustabilizowania globalnych temperatur w bezpiecz-
nych granicach 1,5-2 st. C powyżej poziomów z czasów sprzed rewolucji przemysłowej. Wymagać 
to będzie osiągnięcia tzw. neutralności węglowej do końca wieku, co w perspektywie kilkudzie-
sięcioletniej oznacza niemal całkowite odejście od spalania paliw kopalnych w energetyce, ograni-
czenie emisji procesowych w przemyśle i rolnictwie, a także radykalne zwiększenie pochłaniania 
dwutlenku węgla z atmosfery w okresie późniejszym. Dominująca część redukcji emisji – szcze-
gólnie w państwach rozwiniętych – przypadać będzie na najbliższe dekady.

Z jednej strony dla Unii Europejskiej oznacza to redukcję emisji gazów cieplarnianych względem 
stanu obecnego o co najmniej 80%. W przypadku sektora energetycznego będzie to wymagało 
nawet ponad 90% redukcji emisji CO2 do roku 2050, a tym samym niemal całkowitego odejścia 
od konwencjonalnych sposobów produkcji energii elektrycznej i ciepła. Z drugiej strony wyniki 
wyborów w USA oraz perspektywa Brexitu stawiają pod znakiem zapytania przyszłość multila-
teralnego modelu współpracy międzynarodowej, na którym opiera się obecny kształt globalnej 
polityki klimatycznej. Mało prawdopodobne jest jednak porzucenie działań na rzecz dekarboni-
zacji czy zatrzymanie rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii w skali globalnej. USA pod przy-
wództwem prezydenta Trumpa nie będą zapewne przez jakiś czas popierać celów redukcyjnych 
wspieranych przez poprzednią administrację, jednak prawdopodobnie nadal (np. przez ulgi podat-
kowe) będą wspierały rozwój energetyki odnawialnej na swoim obszarze, bowiem branża ta stała 
się już znaczącą gałęzią amerykańskiej gospodarki w stanach tradycyjnie republikańskich. Dlatego 
też uważa się, że nawet bez wdrożenia przygotowanego przez prezydenta Obamę Clean Power 
Plan produkcja energii elektrycznej z OZE w USA w ciągu dekady wzrośnie o połowę (wykres 18). 
Tymczasem zarówno Unia Europejska, jak i Chiny pozostają orędownikami polityki klimatycznej.

 
Wykres 17. Spadek kosztów niskoemisyjnych 
technologii w ubiegłej dekadzie

Wykres 18. Mix produkcji energii 
elektrycznej w USA, 2005-2016 i prognoza 
dla 2025 r.
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Jeśli więc nawet założymy, że paryski konsensus nie zostanie w pełni zrealizowany, to utrzymanie 
obecnego kształtu światowego systemu energetycznego jest mało prawdopodobne. Przykładowo 
mniej ambitna redukcja emisji np. o 50% zamiast 80% oznaczać będzie w wielu krajach (w tym 
w Polsce) głęboką dywersyfikację technologiczną elektroenergetyki, modernizację istniejących 
budynków mieszkalnych oraz wdrożenie niskoemisyjnych technologii w transporcie. Oparcie się 
na sprawniejszych wersjach istniejących technologii nie wystarczy, przynosząc co najwyżej stabi-
lizację emisji na obecnym poziomie a nie ich rzeczywistą redukcję (Bukowski i Śniegocki 2014). 
Wymagałoby to długoterminowej społecznej akceptacji dla negatywnych skutków globalnego 
ocieplenia nie tylko w obrębie UE, ale i na forum OECD, G20 czy ONZ. Taka akceptacja jest mało 
prawdopodobna nie tylko z przyczyn środowiskowych, ale i gospodarczych. Prowadzenie polityki 
klimatycznej staje się bowiem coraz tańsze, bezpośrednie i pośrednie korzyści z tym związane – 
coraz bardziej widoczne, a wycofanie się z niej – politycznie coraz trudniejsze. U podłoża tych 
zjawisk leżą m.in.

• szybki postęp techniczny (OZE, efektywność energetyczna, magazynowanie energii),

• ujawniające się koszty zmian klimatu w Afryce, Azji, Stanach Zjednoczonych i Europie,

• rosnąca świadomość kosztów spalania paliw kopalnych w skali lokalnej (np. wpływ niskiej 
jakości powietrza na zdrowie publiczne, wpływ importu ropy naftowej na bezpieczeństwo 
energetyczne),

• regionalne korzyści gospodarcze z niskoemisyjnego rozwoju (tzw. zielone miejsca pracy).

Splot tych czynników powoduje, że daleko idąca zmiana w światowym systemie energetycznym 
wydaje się dziś nieunikniona, choć może być ona nie dość szybka, aby zatrzymać zmiany klima-
tyczne na poziomie, który nauka uważa za bezpieczny. Jednak nawet połowiczny sukces porozu-
mienia paryskiego na polu środowiskowym wywoła poważne reperkusje gospodarcze w energetyce 
(OZE, energetyka jądrowa), transporcie (elektromobilność), budownictwie (termomodernizacja, 
budynki zero- i plusenergetyczne), przemyśle ciężkim (cement, stal), rolnictwie i gospodarce odpa-
dami (obieg zamknięty).

Nic więc dziwnego, że dekarbonizacja stała się przedmiotem polityki gospodarczej większości 
państw rozwiniętych. Przejawia się to z jednej strony w bezpośrednim stymulowaniu redukcji 
emisji w przemyśle, a z drugiej w licznych instrumentach skierowanych do energetyki, transportu 
i budownictwa. Globalni liderzy technologiczni: Japonia, Korea Południowa, USA, Chiny i Unia 
Europejska wspierają przy tym transformację w sposób możliwie zuniwersalizowany, uciekając się 
do instrumentów systemowych, promujących prywatną kreatywność oraz eksperymentowanie 
w wielu sektorach poprzez bezpośrednie wsparcie w fazie badawczej i otwieranie rynku dla nisko-
emisyjnych technologii w fazie wdrożeniowej. Przykładowo cele związane z ochroną klimatu oraz 
rozwojem zrównoważonego transportu i energetyki są kluczowymi elementami Horyzontu 2020 
– głównego programu Unii Europejskiej wspierającego B+R w krajach członkowskich. Jednocze-
śnie w UE obowiązuje system EU ETS, którego zadaniem jest zachęcenie emitentów do ogra-
niczania swojego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Z kolei w USA rozwój 
innowacyjnych technologii energetycznych jest wspierany na poziomie stanowym i federalnym 
po stronie popytowej (np. ulgi podatkowe dla OZE) i podażowej (np. przez agencję ARPA-E). 
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Przykładami systemowych rozwiązań są także niemiecka Energiewende, brytyjski Carbon Budget, 
koreański akt ramowy na rzecz niskoemisyjnego i zielonego wzrostu oraz energetyczno-klima-
tyczne zapisy kolejnych planów pięcioletnich w Chinach.

Procesy te nie mogą być ignorowane przez Europę Środkową. Światowa transformacja technolo-
giczna niszczy bowiem stare rynki i tworzy nowe: następuje przesunięcie od wydobycia i przetwa-
rzania paliw kopalnych (wykorzystanie zasobów naturalnych) do pozyskiwania energii ze źródeł 
alternatywnych oraz efektywniejszego nią zarządzania (wykorzystanie maszyn i ICT). Czy region 
powinien podjąć się wysiłku transformacji własnego systemu energetycznego, otwierając się przy 
tym na nowe rynki i rozwiązania systemowe, czy też starać się opóźniać proliferację globalnych 
rozwiązań, odkładając ciężar dostosowań na przyszłość, ale też ryzykując pozostanie rodzimych 
dostawców na schyłkowych rynkach? Jak w tym kontekście najlepiej wykorzystać członkostwo 
w Unii Europejskiej, z korzyścią dla różnych gałęzi przemysłu? Czy możliwe jest promowanie firm 
technologicznych a jednocześnie ograniczanie ryzyka wypchnięcia tradycyjnych branż do państw 
trzecich? Regionalna polityka rozwojowa – w tym polityka przemysłowa – powinna odpowiadać 
na te pytania, zarówno na poziomie strategicznym, jak i konkretnych działań. Krajem, który 
w ostatnim czasie wykonał na tym polu najbardziej złożoną refleksję, jest Polska – w obliczu publi-
kacji kompleksowego dokumentu rządowego pt. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
(SOR). W dalszej części opracowania traktujemy go jako interesujące studium przypadku poka-
zujące sposób rozumienia polityki przemysłowej w największym kraju środkowoeuropejskim, 
którego sceptyczne podejście do dekarbonizacji było jak dotąd wyjątkiem w obrębie Unii Euro-
pejskiej. SOR okazuje się jednak dokumentem zaskakująco progresywnym, choć jednocześnie nie 
pobawionym szeregu wad, których szczegółowa analiza może być pożyteczna zarówno dla admi-
nistracji polskiej, jak i innych krajów w regionie.

4.2. Niskoemisyjna modernizacja przemysłu 
w SOR

Przedstawione w rozdziale 2. międzynarodowe doświadczenia w zakresie wdrażania polityki prze-
mysłowej pozwalają sformułować następujące pożądane cechy programu niskoemisyjnej moder-
nizacji przemysłu:

• Charakter strategiczny – wynikający z konieczności jego wdrażania na przestrzeni kilku dekad, 
przy istotnym początkowym wysiłku inwestycyjnym i odroczeniu korzyści w czasie.

• Horyzontalne podejście do redukcji emisji uzupełnione inicjatywami branżowymi dostoso-
wanymi do specyfiki poszczególnych sektorów – osiągnięcie celów redukcyjnych wymaga 
bowiem objęcia programem całej gospodarki. Przedsiębiorstwa przemysłowe będą więc 
musiały dostosować zarówno swoją ofertę produktową, jak i stosowane procesy produkcyjne.

• Stymulowanie innowacji – łączenie działań wzmacniających podaż i popyt na nowe rozwiązania.
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• Adresowanie wyzwań poza polityką klimatyczną, w szczególności dotyczących zdrowia 
publicznego (problem smogu) oraz bezpieczeństwa energetycznego.

• Zapewnienie ogólnej jakości regulacji, w tym stabilności oraz spójności rozwiązań rynkotwór-
czych, a także mierzalności i weryfikowalności efektów interwencji wspierających podaż.

Schemat 4. Niskoemisyjna modernizacja przemysłu w SOR
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Zapisy polskiej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), szczególnie w obszarze Reindu-
strializacja, spełniają – na poziomie deklaracji – część przedstawionych kryteriów. Strategia dostrzega 
nieuchronność zmniejszenia emisyjności polskiego przemysłu oraz całej gospodarki, a także przyjmuje 
proaktywne podejście do tego wyzwania. Dokument przedstawia zmniejszenie presji na środowisko 
naturalne wśród kluczowych – obok poprawy produktywności i budowania kapitału społecznego – 
celów obszaru Reindustrializacja. Kryteria środowiskowe i zasobowe są także, zgodnie z deklaracjami, 
uwzględniane przy identyfikacji tzw. sektorów strategicznych, a więc branż, których rozwój polski 
rząd chce wspierać szczególnie. Podejście to widoczne jest również na poziomie poszczególnych 
przemysłowych projektów flagowych – poza rozwojem niskoemisyjnego transportu (E-bus, Samo-
chód elektryczny, Luxtorpeda 2.0) Strategia przewiduje też stymulowanie rozwoju ekobudownictwa. 
Z kolei w programie Inteligentna kopalnia zaznaczono ukierunkowanie krajowych dostawców maszyn 
górniczych na rynek globalny – pozwoli to wykorzystać ich potencjał również w warunkach zmniej-
szania się popytu ze strony górnictwa krajowego. Schyłkowy charakter tego sektora zdaje się też 
dostrzegać zapowiedź Programu dla Śląska, deklarująca konieczność zmiany profilu gospodarczego 
regionu. Ciekawym elementem SOR jest także dostrzeganie powiązań polityki przemysłowej z innymi 
wyzwaniami (jakością powietrza, bezpieczeństwem energetycznym). Obszar Reindustrializacja odrzuca 
dominujące do tej pory w polskiej polityce publicznej defensywne podejście do europejskiej agendy 
klimatycznej (osłona przemysłu przed zmianami) na rzecz postawy aktywnej, starającej się z wyprze-
dzeniem odpowiadać na zmiany, jakie ta agenda przynosi. Co zaskakujące, podobnego rozstrzygnięcia 
nie przynoszą rozdziały Energia i Środowisko tego samego dokumentu, unikające jednoznacznych 
odpowiedzi na potrzebę wywiązania się Polski z zobowiązań klimatycznych.
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Ramka 5. Polska strategia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej

Kwestia planowania niskoemisyjnej transformacji jest centralnym elementem proponowanego rozporzą-
dzenia w sprawie zarządzania Unią Energetyczną, przedstawionego przez Komisję Europejską w ramach 
pakietu zimowego w listopadzie 2016 r. Projekt rozporządzenia przewiduje przygotowanie przez każde 
z państw członkowskich dwóch dokumentów:

• Zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, obejmującego lata 2021-2030,
• Długoterminowej strategii niskoemisyjności, z perspektywą pięćdziesięcioletnią.

Projekty planów krajowych do 2030 roku mają zostać zgłoszone Komisji Europejskiej do 1 stycznia 2018 roku, 
a finalne wersje dokumentów – rok później. Proponowany termin przedłożenia strategii długoterminowych 
to początek 2020 roku. O ile plany krajowe służą koordynacji wdrażania ustalonych unijnych ram klimatycz-
no-energetycznych do końca przyszłej dekady, o tyle strategie długoterminowe wpisują się w logikę Porozu-
mienia Paryskiego, a więc dążenia do osiągnięcia neutralności węglowej w drugiej połowie XXI w. 

Biorąc pod uwagę ograniczony wkład dodatkowego pochłaniania CO2 przez lasy do osiągnięcia przez 
Polskę neutralności węglowej (redukcja emisji netto o ok. 5-6%)1, długoterminowa strategia niskoemi-
syjnej transformacji Polski powinna przedstawiać scenariusz (lub scenariusze) stopniowego dochodzenia 
do niemal całkowitego wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych w kolejnych dekadach. Ze względu 
na niepewność dotyczącą rozwoju technologicznego, scenariusze te będą miały charakter indykatywny, 
muszą jednak zakładać głęboką przebudowę systemu paliwowo-energetycznego i modyfikację procesów 
przemysłowych w kolejnych dekadach. W praktyce oznacza to, że opracowanie spójnej długoterminowej 
strategii niskoemisyjnej transformacji nie będzie możliwe bez wskazania ścieżki stopniowego wycofywa-
nia konwencjonalnych technologii energetycznych i przemysłowych.

Plan krajowy do 2030 roku oraz długookresowa strategia powinny być ze sobą spójne, gdyż działania 
podejmowane w kolejnej dekadzie będą wyznaczały możliwości dalszej transformacji energetyki i prze-
mysłu. Ogólne zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dotyczące strategii niskoemisyjnej 
transformacji nie są sprzeczne z propozycją Komisji Europejskiej. Jednak zamiar rozpoczęcia prac nad 
przygotowaniem strategii dopiero w 2019 r. oznacza, że perspektywa długoterminowa zostałaby określo-
na dopiero po ustaleniu planu działań do 2030 roku. Przyjęcie nadmiernie zachowawczych celów i zbyt 
powolnego tempa transformacji do 2030 roku wiązałoby się z ryzykiem utopienia kapitału w rozwiąza-
niach nieopłacalnych w świetle dalszego zaostrzania polityki klimatycznej, opóźnieniem wprowadzania 
zmian produktowych i procesowych wśród krajowych producentów, a co za tym idzie – ograniczeniem 
korzyści i wzrostem kosztów transformacji w kolejnych dekadach.

 
1 Przyjmując – zgodnie z deklaracjami Lasów Państwowych – możliwość osiągnięcia dodatkowego pochłaniania 

rzędu 20 mln ton CO2 rocznie, przy obecnej całkowitej krajowej emisji netto gazów cieplarnianych na poziomie 
ok. 350 mln ton.

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – w zgodzie z wymogami UE – zapowiada przyjęcie komplek-
sowej strategii niskoemisyjnej transformacji dla Polski. Tym samym może być ona szansą na ustano-
wienie horyzontalnych, długoterminowych ram krajowej polityki klimatycznej. Jednocześnie późny 
termin rozpoczęcia prac nad tym dokumentem (2019 r.) oraz brak jednoznacznego zasygnalizo-
wania konieczności dokonania głębokiej redukcji emisji w perspektywie roku 2050 rodzi pytanie: 
na ile polski rząd jest świadomy znaczenia niepewności regulacyjnej dla perspektyw inwestycyj-
nych w przemyśle i innych sektorach? Niepewność ta wynika z braku spójności pomiędzy krajo-
wymi oraz europejskimi (a w dłuższym okresie – również globalnymi) celami redukcyjnymi. Jedno-
czesna presja dotycząca głębokiej redukcji emisji ze strony polityki krajowej i międzynarodowej 
byłaby czytelnym sygnałem dla firm prywatnych, zniechęcającym je do technologii zasobochłon-
nych i promującym angażowanie się w przedsięwzięcia redukujące emisje gazów cieplarnianych. 
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Brak spójności obu perspektyw skutkuje odkładaniem niezbędnych decyzji modernizacyjnych, 
podnosząc ryzyko inwestycyjne i koszty finansowania zewnętrznego. Ma to poważne konsekwencje 
długoterminowe, osłabiając konkurencyjność krajowego przemysłu, a zwłaszcza segmentu małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Z punktu widzenia inwestorów niepewność regulacyjna dziś zwiększa ryzyko strat w przyszłości. 
Dotyczy to szczególnie podmiotów krajowych (w tym spółek skarbu państwa, MŚP, gospodarstw 
domowych), które są silniej zależne od wewnętrznych regulacji niż koncerny międzynarodowe, 
mające dużo większe możliwości geograficznej i regulacyjnej dywersyfikacji swoich inwestycji. 
Podmioty krajowe są przy tym narażone na dwa rodzaje ryzyka regulacyjnego. Pierwszym jest 
niespójność polityki w czasie – jeśli krajowe regulacje zachęcają dziś do inwestycji w techno-
logie węglowe, to tym samym rośnie ich ekspozycja na ryzyko zaostrzenia globalnej lub europej-
skiej polityki klimatycznej w przyszłości. Jednocześnie polityka krajowa jest bardzo zmienna – 
te fluktuacje przekładają się na wahania popytu na niskoemisyjne rozwiązania, osłabiając bodźce 
do dostosowania własnej oferty produktowej do globalnych megatrendów. Dotyczy to szcze-
gólnie mniejszych firm, które często nie posiadają zasobów niezbędnych do szybkiej zmiany 
oferty, ani też wejścia na rynki zagraniczne. Stają one w ten sposób wobec trudnej do przekro-
czenia bariery umiędzynarodowienia, co – w skali makroekonomicznej – przekłada się na ryzyko 
wpadnięcia części polskiego przemysłu w swoistą pułapkę przestarzałego produktu, wolniejszy 
wzrost produktywności pracy i PKB. W tym kontekście znamienny jest przykład rynku kotłów 
na paliwa stałe: odkładanie w ubiegłych latach momentu zaostrzenia standardów wiązało się nie 
tylko z wysokimi kosztami zdrowotnymi dla polskich obywateli, ale też prowadziło do petryfi-
kacji oferty krajowych producentów, która jest dziś słabo zdywersyfikowana i przestarzała wobec 
oczekiwań rynku globalnego. Analogiczne zagrożenia można wskazać wśród firm realizujących 
dostawy na rzecz energetyki oraz budownictwa, które reagując na zapotrzebowanie polityki 
krajowej, stopniowo odcinają się od rynku światowego oczekującego zupełnie innych typów tech-
nologii. Warto zauważyć, że w przypadku najbardziej energochłonnych branż przemysłu (odpo-
wiadających za ok. 5-10% całkowitej wartości dodanej w przetwórstwie przemysłowym) utrzy-
mywanie węglowej orientacji polskiej energetyki przekłada się na dodatkowe ryzyko skokowego 
wzrostu cen energii w razie nagłego zaostrzenia polityki klimatycznej.

Ważnym brakiem polskiej polityki przemysłowej zarysowanej w SOR jest pomijanie tematu źródeł 
jej finansowania po roku 2020. Państwo dysponuje trzema głównymi sposobami na zapewnienie 
środków na realizację stawianych przez siebie celów. Po pierwsze, może ono wpływać na decyzje 
prywatnych inwestorów poprzez regulacje kształtujące otoczenie rynkowe. Po drugie, sektor 
publiczny może generować bezpośredni popyt na pożądane przez siebie produkty (klasy produktów) 
poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki zakupowej. Po trzecie, państwo może zapewniać dodat-
kowe fundusze wspierające inwestycje w obszarach, w których występują ograniczenia kredytowe 
(szczególnie dotyczy to gospodarstw domowych, MŚP czy samorządów), efekty sieciowe czy też 
efekty rozlewania się wiedzy (knowledge spillovers) wynikające z innowacji procesowych i produk-
towych. W wypadku transformacji niskoemisyjnej wszystkie te typy zaangażowania publicznego 
mogą mieć miejsce. Przykładowo standardy i bodźce podatkowe mogą zachęcić inwestorów 
do technologii odnawialnych w energetyce i promować budowę bloków jądrowych. Z kolei instru-
menty przeciwdziałające zjawisku carbon leakage mogą być warunkiem koniecznym kontynuowania 
produkcji niektórych typów stali lub cementu w sytuacji wysokich cen uprawnień do emisji CO2. 
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Regulacje te mogą zachęcać do inwestycji obniżających emisyjność procesów przemysłowych, 
zapobiegając jednocześnie przenoszeniu produkcji poza obszar objęty regulacjami klimatycznymi. 
Warto podkreślić, że na mocy Dyrektywy o ETS w przypadku niskoemisyjnych inwestycji źródłem 
finansowania wsparcia publicznego mogą być przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach 
systemu ETS, ewentualne instrumenty krajowej polityki przemysłowej ułatwiające adaptację 
polskiego przemysłu do wymogów ochrony klimatu mają więc naturalne źródło finansowania.

Schemat 5. Działania zapewniające długookresowe finansowanie niskoemisyjnej modernizacji

Dedykowane 
fundusze 

wspierające 
niskoemisyjne 

inwestycje

Otoczenie 
regulacyjne 

zwiększające 
atrakcyjność 

niskoemisyjnych 
rozwiązań

Zamówienia 
publiczne

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Wydaje się, że Ministerstwo Rozwoju, będące głównym autorem Strategii w polskim rządzie, 
powinno rozważyć rozpoczęcie prac nad długoterminową strategią niskoemisyjnej transformacji 
przed 2019 r. Wczesne uruchomienie procesu systemowej refleksji nad możliwościami obniżania 
emisji w Polsce po 2030 r. jest istotne z kilku względów:

• Po pierwsze, ograniczy ryzyko odkładania działań i skokowego wzrostu kosztów polityki 
klimatycznej w przyszłości.

• Po drugie, przygotowanie dokumentu dotyczącego zmian technologicznych w wielu sektorach 
wymaga zaangażowania szerokiego grona interesariuszy oraz czasu na pogłębione analizy 
i dyskusję wokół alternatywnych scenariuszy transformacji, w tym dotyczących podziału 
wysiłku redukcyjnego, sposobów jego finansowania oraz spójności przewidywanych działań 
z innymi priorytetami polityki publicznej. 

• Po trzecie, wczesne rozpoczęcie prac nad strategią nie musi oznaczać szybkich rozstrzygnięć, 
które mogłyby osłabiać pozycję negocjacyjną Polski w toczących się negocjacjach doty-
czących szczegółowych celów oraz narzędzi realizacji polityki klimatyczno-energetycznej 
do 2030 roku. 
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• Po czwarte, polscy negocjatorzy zyskaliby dzięki lepszemu zrozumieniu wyzwań w poszczegól-
nych sektorach, ich względnej wagi oraz związanych z nimi potrzeb dotyczących finansowania 
oraz otoczenia regulacyjnego. Jest to szczególnie istotne z perspektywy przemysłu, dla którego 
realizacja celów klimatycznych jest w wielu przypadkach trudniejsza niż w przypadku energetyki. 

• Po piąte, byłoby to wysłanie czytelnego sygnału dla krajowego przemysłu nie tylko o koniecz-
ności dostosowania się do globalnych megatrendów, ale też do zmian w otoczeniu regula-
cyjnym, które umożliwiałyby polskim firmom skuteczną modernizację.

Oficjalna rządowa strategia redukcji emisji, tworząc atrakcyjne dla polskiego przemysłu połą-
czenie działań po stronie popytowej (stabilny demand pull) i podażowej (dopasowany supply push), 
zwiększyłaby przewidywalność otoczenia rynkowego, mobilizując kapitał prywatny. Jej pierwszym 
zadaniem powinno być określenie celów redukcyjnych i powiązanego z nimi spójnego zestawu 
działań służących ich osiągnięciu. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obecnym 
kształcie nie jest tego typu dokumentem. Brakuje jej systemowego podejścia do redukcji emisji, 
stabilnego i przewidywalnego stymulowania popytu na niskoemisyjne rozwiązania, a także zapew-
nienia długookresowego finansowania działań w tym obszarze. Braki te mogą zostać uzupełnione 
m.in. w trakcie prac nad Strategią transformacji do gospodarki niskoemisyjnej, jednak jedynie pod 
warunkiem wcześniejszego ustalenia długookresowych celów redukcyjnych (na poziomie całej 
gospodarki i poszczególnych sektorów) i ich uwzględnienia w krajowej polityce energetycznej, 
transportowej i infrastrukturalnej. Przypisanie jasnych strumieni finansowania poszczególnym 
działaniom SOR powinno podnieść efektywność wykorzystania środków dostępnych na poziomie 
krajowym oraz zwiększyć szanse powodzenia podmiotów krajowych ubiegających się o wsparcie 
ze wspólnotowych mechanizmów finansowania. 

Schemat 6. Korzyści z przyspieszenia prac nad Strategią transformacji do gospodarki 
niskoemisyjnej
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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4.3. Projekty dla przemysłu – szanse 
i zagrożenia

Zgodnie z tekstem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma być ona wdrażana z wyko-
rzystaniem podejścia projektowego. Dokument wskazuje długą listę projektów strategicznych 
przypisanych do poszczególnych obszarów interwencji, a także szereg projektów flagowych mają-
cych na celu powstanie określonych dóbr – głównie dostarczanych przez przemysł – które zostały 
uznane za szczególnie istotne dla polskiej gospodarki. Część zapowiedzianych działań bezpo-
średnio lub pośrednio odnosi się do klimatycznego wymiaru polityki przemysłowej. Istotnie różnią 
się one jednak pod względem potencjalnej skali oraz skuteczności oddziaływania na rzeczywistą 
modernizację przemysłu. Strategia nie wskazuje wyraźnej hierarchii swoich działań, umieszczając 
na jednej liście inicjatywy tworzące ogólne ramy industrializacji oraz takie, które skupiają się 
na stymulowaniu wybranych branż czy produktów. Tymczasem z perspektywy celów gospodar-
czych oraz społecznych SOR – nie tylko w obszarze obniżenia emisyjności polskiej gospodarki 
– niezwykle istotne jest uwzględnianie różnic między projektami mającymi znaczenie systemowe 
i tymi, które mają jedynie charakter przyczynkowy. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, 
że wysiłki administracji publicznej skupią się na realizacji działań widocznych, ale niszowych 
z perspektywy makroekonomicznej, natomiast zmiany systemowe zostaną zaniedbane.

Do projektów strategicznych, które mogą – w razie skutecznego wdrożenia – stworzyć hory-
zontalne ramy dla niskoemisyjnej modernizacji przemysłu, należą, oprócz Strategii transformacji 
do gospodarki niskoemisyjnej, również inicjatywy dotyczące budowy gospodarki o zamkniętym 
obiegu, ogólnej rewizji polityki przemysłowej oraz polityki zakupowej państwa. Działania te, 
ujęte w obszarze Reindustrializacja, mają charakter zmian systemowych, potencjalnie tworzących 
trwałe bodźce do zmian procesowych i produktowych w polskim przemyśle. Uzupełnieniem tych 
inicjatyw po stronie podażowej może być projekt GreenInn (tworzenie preferencji dla zielonych 
technologii w krajowym systemie wsparcia innowacji) oraz wdrożenie ETV (systemu weryfikacji 
skuteczności ekoinnowacji), a po stronie popytowej – programy Ekologiczny transport oraz Czyste 
powietrze. Cechą wspólną wszystkich tych inicjatyw – w zarysie przedstawionych w SOR – jest 
możliwość ich zaprojektowania tak, by stymulować zróżnicowane rozwiązania dostarczane przez 
różne branże przemysłu. Tego rodzaju interwencja publiczna nie musi więc rozstrzygać zawczasu 
o konkretnych działaniach firm (rozwój wybranej technologii czy wejście do danej niszy rynkowej), 
nadal jednak stymuluje ogólny kierunek industrializacji spójny z wyzwaniami społecznymi stoją-
cymi przed Polską w obszarze ochrony klimatu, poprawy lokalnego stanu środowiska i zdrowia 
publicznego. Z drugiej strony tekst SOR nie gwarantuje – sam w sobie – że projekty te będą 
szeroką platformą definiującą ogólne ramy działania dla całego przemysłu i gospodarki w sferze 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, a nie staną się jedynie parasolem dla szeregu mniejszych 
inicjatyw (m.in. projektów flagowych). Głównym ryzykiem jest to, że ostatecznie ukształtowana za 
ich pomocą interwencja będzie niespójna wewnętrznie i niepełna, a skala indukowanych przez nią 
zmian będzie znikoma poza obszarem bezpośredniego, ręcznego sterowania przez administrację 
publiczną.
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Tabela 2. Projekty strategiczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju a niskoemisyjna 
modernizacja przemysłu

Nazwa projektu Obszar 
projektu Komentarz

Projekty, 
które mogą 
tworzyć ramy 
systemowe dla 
niskoemisyjnej 
modernizacji 
przemysłu

• Strategia transformacji 
do gospodarki niskoemisyjnej

• Nowa polityka przemysłowa
• Mapa drogowa w zakresie 

transformacji w kierunku 
gospodarki o zamkniętym 
obiegu

• Polityka zakupowa państwa

Reindustriali-
zacja

Projekty o charakterze horyzontalnym, mające 
potencjał kompleksowej odpowiedzi na istotne 
wyzwania społeczne, lecz wymagające dopraco-
wania wielu szczegółów. Największym manka-
mentem obecnego tekstu SOR jest zatrzymanie 
koncepcji na poziomie intuicyjnym. Brak szcze-
gółów i podejścia systemowego powinien być 
wyeliminowany przed etapem wdrożenia.
Kluczowe obszary interwencji dla powodzenia 
transformacji.• GreenInn

• System Weryfikacji Technologii 
Środowiskowych (ETV)

Rozwój inno-
wacyjnych 
firm

• Ekologiczny transport Transport

• Czyste powietrze Środowisko

Projekty, 
które mogą 
sprzyjać 
niskoemisyjnej 
restruktury-
zacji polskiego 
przemysłu

• Restrukturyzacja sektora 
górnictwa węgla kamiennego

Energia Projekty wspierające niskoemisyjną trans-
formację. Pozbawione szczegółów i wyma-
gające opracowania z założeniem podejścia 
systemowego.

Niezbędne konsekwentne wdrażanie działań, 
unikanie płytkiej restrukturyzacji generującej 
koszty w długim okresie.

• Program dla Śląska Rozwój 
zrówno-
ważony 
terytorialnie

Projekty, 
które wyma-
gają odpo-
wiedniego 
wyskalowania 
w celu osią-
gnięcia zmian 
systemowych

• Energetyka rozproszona
• Program budowy inteligentnej 

sieci elektroenergetycznej 
w Polsce

• Program polskiej energetyki 
jądrowej

Energia Projekty obniżające emisje, jednak w obecnym 
kształcie niedefiniujące faktycznej skali i tempa 
działań, a w związku z tym niosące ryzyko braku 
realnego uruchomienia systemowych zmian 
w energetyce.

Niezbędne ustalenie skali i harmonogramu 
działań zapewniających długookresowych 
celów klimatycznych.

Projekty, 
które wyma-
gają dopaso-
wania do ogól-
nych ram 
niskoemisyjnej 
modernizacji

• Program Rozwoju 
Elektromobilności

• Rynek mocy

Energia Projekty mogące wspierać transformację 
energetyczną, jednak w obecnej formie – 
nakierowanej na wsparcie energetyki węglowej 
– niosące duże ryzyko konserwacji emisyjnego 
status quo i ryzyko ekonomiczne dla systemu 
energetycznego w przyszłości.
Niezbędne dopasowanie szczegółów inter-
wencji, tak by wspierała ona rozwój nisko-
emisyjnych technologii energetycznych, a nie 
konserwowała obecny kształt systemu.

Projekty stwa-
rzające ryzyko 
fragmen-
tacji działań 
na rzecz 
niskoemisyjnej 
modernizacji

• Projekty flagowe (E-bus, Samo-
chód elektryczny, Luxtorpeda 
2.0, Ekobudownictwo)

Reindustriali-
zacja

Projekty cechujące się ograniczonym oddziały-
waniem, wysokim ryzykiem niepowodzenia lub 
jałowej straty. 
Wymagają przeprojektowania, wpisania 
w szersze (horyzontalne) programy strate-
giczne lub rezygnacji z wdrażania. W obecnym 
kształcie mogą odciągać zasoby administracji 
publicznej od działań istotnych rozwojowo.

• Rozwój i wykorzystanie poten-
cjału geotermalnego w Polsce

• Wykorzystanie potencjału 
hydroenergetycznego

Energia

• Leśne Gospodarstwa Węglowe Środowisko

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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Podobne ryzyko wiąże się z projektami skierowanymi do wybranych branż i regionów. Mogą 
one – co do zasady – wesprzeć restrukturyzację polskiego przemysłu, jednak wiele zależy od ich 
ostatecznego kształtu, a ryzyko błędów jest w ich wypadku większe niż w przypadku projektów 
strategicznych. Na szczególną wzmiankę zasługują zwłaszcza Program dla Śląska oraz Program 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W ich przypadku Strategia słusznie zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego przenoszenia zasobów do nowych sektorów gospodarki, nie wska-
zuje jednak, że proces ten postępuje na Śląsku od dwóch dekad i obecnie górnictwo oraz przemysł 
ciężki już nie stanowią ekonomicznego fundamentu tego regionu. Kluczowym wyzwaniem jest za 
to szybkość i konsekwencja w działaniach restrukturyzacyjnych. Górnictwo węgla kamiennego 
ma w Polsce charakter schyłkowy z przyczyn czysto ekonomicznych (Bukowski i in. 2015, 2016). 
Widoczne w praktyce polityki publicznej próby wydłużania obowiązywania sektorowego status 
quo wiążą się z wysokimi kosztami finansowymi w postaci dotacji dla branży, ryzykownymi decy-
zjami w polityce energetycznej (nieekonomiczne inwestycje w generację węglową, ryzykowne 
plany inwestycyjne na przyszłość), a także marnowaniem zasobów kapitału (dokapitalizowanie 
kopalń bez poprawy wydajności wydobycia) i pracy, z których mogłyby skorzystać inne branże. 
Przedstawienie realistycznego, długofalowego programu konsekwentnej redukcji wydobycia 
i zatrudnienia w nierentownych kopalniach byłoby korzystne ekonomicznie, ale też pozwoliłoby 
uniknąć kosztów społecznych związanych z nagłymi, wymuszonymi zwolnieniami w sytuacjach 
kryzysowych.

Uwagę przykuwa fakt, że w ramach obszaru Energia SOR przewiduje szereg projektów wpływa-
jących na miks energetyczny, nie rozstrzygając jednak ich wpływu na przyszły kształt sektora. 
Oznacza to wysokie ryzyko faktycznego utrzymania obecnego status quo w energetyce. Dekla-
racje Ministerstwa Energii wskazują na tendencję do postrzegania poszczególnych działań przez 
pryzmat utrzymania dominującej roli węgla w bilansie paliwowym sektora energetycznego: rynek 
mocy powstaje z myślą o blokach węglowych, a argumentem za rozwojem elektromobilności jest 
zwiększenie popytu na energię elektryczną produkowaną z węgla, zaś rozwój OZE czy energe-
tyki jądrowej dopuszczalny jest tylko w wariantach nienaruszających pozycji rynkowej elektrowni 
węglowych. Ogranicza to możliwości rozwoju krajowych dostawców niskoemisyjnych techno-
logii energetycznych, jest też problematyczne z perspektywy długoterminowej: nawet najbar-
dziej sprawne konwencjonalne bloki węglowe nie są w stanie zapewnić wywiązania się przez 
Polskę z realizacji celów klimatycznych po 2030 roku. Warto zauważyć, że w obszarze Energetyka 
– w przeciwieństwie do obszaru Reindustrializacja – brakuje na liście projektów strategicznych 
pozycji poświęconej dokumentowi ramowemu, jakim jest Polityka Energetyczna Polski do roku 
2050 (PEP2050). Dokument ten jest wspomniany w tekście SOR, jednak nie wskazano konkretnej 
daty jego przygotowania ani kluczowych założeń dotyczących sposobów osiągania celów klima-
tycznych. Pozytywnym elementem jest za to podkreślenie służebnej roli sektora paliwowo-ener-
getycznego względem reszty gospodarki, a także zapowiedź regularnych przeglądów PEP2050. 
Jest to szczególnie istotne z uwagi na konieczność przedstawienia spójnej wizji w ramach przyję-
tych przez Polskę międzynarodowych zobowiązań klimatycznych (por. Ramka 5).
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Pomimo dostrzeżenia potrzeby obniżenia emisyjności 
polskiej gospodarki, w Strategii brakuje systemowej 
refleksji na ten temat. Efektem jest interwencja  
częściowo fragmentaryczna i niedopracowana.

Istotną słabością obszaru Energia jest także brak projektu strategicznego poświęconego poprawie 
efektywności energetycznej budynków. Jeżeli w ramach logiki interwencji dotyczącej transportu 
przewidziano działania ramowe (program Ekologiczny transport), sektorowe (program Rozwoju Elek-
tromobilności) oraz projekty flagowe (E-bus, Samochody elektryczne), brak analogicznego programu 
uzupełniającego program Czyste powietrze oraz projekt flagowy Ekobudownictwo jest dużym 
wyłomem w spójności Strategii. Skuteczne rozwiązanie problemu społecznego, jakim jest bardzo 
zła jakość powietrza w polskich miastach i wsiach, wymaga bowiem zakrojonej na szeroką skalę – 
porównywalną z Programem Rozwoju Elektromobilności – interwencji wspierającej masową termo-
modernizację budynków mieszkalnych oraz upowszechnianie się wysokich standardów termo-
izolacyjnych w nowym budownictwie. Opracowanie odpowiedniego programu zapowiedziano 
dopiero na początku 2017 roku, po wzroście zainteresowania opinii publicznej problemem smogu 
i emisyjnego ogrzewania. Program ten nie znalazł się jednak w ostatecznej wersji SOR, co dobrze 
ilustruje widoczny w całym tekście brak systemowej refleksji nad obniżaniem emisyjności polskiej 
gospodarki, obejmującej nie tylko wybrane produkty czy innowacje, ale wszystkie jej sektory.

W związku z tą cechą Strategii jej wdrażanie będzie silnie narażone na ryzyko fragmentaryzacji 
i nadawanie rozwiązaniom niszowym nadmiernie wysokiej rangi. W obszarze Energia takimi inicja-
tywami są programy dotyczące rozwoju geotermii oraz energetyki wodnej. Potencjalny wkład obu 
technologii w przyszły bilans energetyczny Polski jest bowiem wyraźnie mniejszy od innych odna-
wialnych źródeł energii (wiatr, słońce, biomasa i biogaz), które nie zostały wyróżnione na poziomie 
strategicznym. Podobnie jak w przypadku budownictwa czy transportu, w przypadku energetyki 
odnawialnej adekwatnym projektem strategicznym byłby poświęcony jej program ogólny, zakłada-
jący wzrost jej udziału w bilansie energetycznym Polski, uwzględniający specyfikę poszczególnych 
technologii oraz zapewniający zgodność kierunku rozwoju polskiej energetyki z trendami euro-
pejskimi i globalnymi. Podobną słabość można zarzucić programowi Leśne Gospodarstwa Węglowe 
zamieszczonemu w obszarze Środowisko. Potencjalny wkład dodatkowego pochłaniania CO2 przez 
polskie lasy w realizację celów klimatycznych jest bowiem ograniczony. Co więcej, przedstawiana 
przez pomysłodawców Leśnych Gospodarstw Węglowych propozycja włączenia lasów do systemu 
handlu emisjami ETS jest sprzeczna z logiką jego funkcjonowania (jest on zaprojektowany dla dużych 
źródeł, które umożliwiają dokładne monitorowanie faktycznego poziomu emisji). Jej przyjęcie 
mogłoby również utrudnić osiągnięcie celów redukcyjnych w sektorach poza ETS. Jednocześnie 
problem przyjaznej klimatowi gospodarki leśnej (a szerzej – biogospodarki) obejmuje też kwestie 
alternatywnych sposobów zagospodarowania biomasy w cyklu życia (np. zróżnicowane sposoby 
energetycznego wykorzystania biomasy w poszczególnych sektorach, zastępowanie drewnem 
emisyjnych materiałów w budownictwie). Dlatego też z perspektywy zapewnienia spójności działań 
Strategii adekwatne byłoby przygotowanie ram rozwoju dla szeroko zdefiniowanej biogospodarki 
w Mapie drogowej w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
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Skupienie uwagi państwa na wspieraniu konkretnych 
produktów jest problematyczne tak z perspektywy 
stymulowania industrializacji, jak wywiązania się 
z osiągnięcia celów klimatycznych.

 

Ryzyko fragmentaryzacji działań na rzecz obniżenia emisyjności gospodarki oraz modernizacji 
przemysłu ujawnia się najwyraźniej w przypadku projektów flagowych SOR. Skupienie się państwa 
na wspieraniu rozwoju produkcji konkretnych, zdefiniowanych z góry produktów jest problema-
tyczne zarówno z perspektywy stymulowania dalszej industrializacji Polski, jak i wywiązania się 
z długoterminowych celów klimatycznych. Jak wykazaliśmy w pierwszych dwóch rozdziałach, 
poszczególne produkty nie mogą pełnić roli koła zamachowego rozwoju przemysłu ze względu 
na daleko idące umiędzynarodowienie łańcuchów dostaw, a także niewielki wpływ poszczegól-
nych firm na agregaty makroekonomiczne. Definiowanie rozwiązań jako flagowych stoi również 
w sprzeczności z rolą państwa jako moderatora rozwoju przemysłu. Zamiast dostarczania bodźców 
zachęcających firmy przemysłowe do obierania społecznie pożądanego kierunku działania i pozo-
stawiania im swobody co do rozwijania konkretnych produktów, uwzględniających także ich 
własne możliwości, projekty flagowe z góry definiują oczekiwane ścieżki rozwoju sektora prywat-
nego. Ich uzasadnienie wymagałoby spełnienia naraz dwóch przesłanek: 

1) firmy prywatne nie są w stanie samodzielnie wykorzystać szans rynkowych oraz horyzon-
talnych instrumentów wsparcia do wyboru najkorzystniejszych dla siebie opcji rozwoju, 
a jednocześnie 

2) państwo potrafi dokonać tego wyboru lepiej od nich, pomimo gorszego dostępu do informacji 
na temat potencjału produkcyjnego i otoczenia rynkowego. 

Spełnienie tych warunków jest wątpliwe. Dla porównania w przypadku interwencji motywowanej 
wyzwaniami społecznymi lub chęcią upowszechniania kluczowych klas technologii (np. biotech-
nologie, ICT) do uzasadnienia interwencji wystarczy przyjęcie, że państwo potrafi dostrzec wystę-
powanie istotnych efektów zewnętrznych oraz ogólnych trendów technologicznych i związanych 
z nimi efektów sieciowych, a także przelewania się wiedzy (knowledge spillovers). W SOR niestety 
nie znajdujemy świadomości tego rozróżnienia. Przeciwnie – bliższe spojrzenie na poszczególne 
projekty flagowe potwierdza, że takiej refleksji zabrakło.

Przykładem może być szeroko propagowany projekt E-bus, którego deklarowany cel – produkcja 
polskiego autobusu elektrycznego – został już zrealizowany z powodzeniem przez sektor prywatny. 
Jednocześnie widoczne w SOR oczekiwanie maksymalizacji udziału polskich dostawców w produkcji 
komponentów oraz osiągnięcie przełomu technologicznego w oparciu o krajowe technologie jest 
sprzeczne ze sposobem funkcjonowania światowych Fabryk, w tym Fabryki Europa, do której 
należy Polska. Współczesna produkcja przemysłowa opiera się na przepływie komponentów 
i technologii między poszczególnymi firmami w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości. 
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Nie jest możliwe wytworzenie konkurencyjnego produktu globalnego w oparciu o łańcuchy 
wyłącznie krajowe. Dotychczasowe sukcesy produkcji autobusów w Polsce – w tym autobusów 
elektrycznych – to potwierdzają, bazują bowiem na komponentach produkowanych tak w kraju, 
jak zagranicą, w zależności od tego, które rozwiązania techniczne najlepiej odpowiadają specy-
fice produktu finalnego. Dedykowany autobusom elektrycznym program E-bus wydaje się niepo-
trzebny także dlatego, że producenci z tej branży – dzięki jakości własnych rozwiązań – uzyskaliby 
wsparcie również przy przyjęciu bardziej horyzontalnego podejścia nakierowanego na wspieranie 
zeroemisyjnego transportu sensu largo. Warto również zauważyć, że od strony technologicznej nie 
jest przesądzone, jakiego typu napęd zostanie ostatecznie rynkowym zwycięzcą, także w branży 
autobusowej. Obok silników elektrycznych na świecie eksperymentuje się np. z napędami opar-
tymi na ogniwach paliwowych i wodorze. W razie dostrzeżenia szans w innych niszach rynko-
wych, krajowy przemysł mógłby szybciej i łatwiej pozyskać wsparcie na rozwój, nie czekając 
na nowy, dedykowany program flagowy H-bus, opracowany przez administrację publiczną. Treścią 
programów tego typu nie powinno być bowiem wspieranie konkretnego rozwiązania technicz-
nego (tu: autobusów elektrycznych), lecz całej wiązki technologii (tu: zeroemisyjnego transportu). 
Taki program mógłby objąć zarówno E-bus, jak i realizowany równolegle projekt Luxtorpeda 2.0, 
który jest również skierowany do dobrze rozwiniętej gałęzi lokalnego przemysłu. Jeszcze większe 
zastrzeżenia można zgłosić do projektu Ekobudownictwo, którego opis wskazuje na zamiar promo-
wania rozwoju jedynie wybranych produktów budowlanych, zamiast postawienia na autoselekcję 
najlepszych pomysłów poprzez szeroko zakrojone konkursy wspierające rozwiązania podnoszące 
efektywność cieplną lub samowystarczalność energetyczną budynków. Logiką tego typu inter-
wencji nie powinno być wspieranie konkretnych producentów i ich produktów, lecz osiągnięcie 
możliwie najmniejszym kosztem ważnych celów społecznych, takich jak zmniejszenie stężenia 
smogu w polskich miastach czy spadek ubóstwa energetycznego. W połączeniu z instrumentami 
regulacyjnymi (normy budowlane) taki program promowałby producentów oferujących najlepsze 
wiązki rozwiązań technicznych i organizacyjnych osiągających zamierzone cele społeczne, nie 
określając jednocześnie ich zawartości ex-ante. 

Programy wsparcia powinny być kierowane do wiązek 
technologii, a nie na rzecz konkretnych rozwiązań 
technicznych – ich zdefiniowanie należy pozostawić 
sektorowi prywatnemu. Zwiększa to elastyczność 
oraz skalę oddziaływania wsparcia, a zatem 
również jego skuteczność.
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O ile w projektach E-bus czy Luxtorpeda 2.0 efekty podejścia opartego na „flagowości” prawdo-
podobnie nie będą się różnić in-plus od skutków przyjęcia podejścia horyzontalnego, to w przy-
padku projektu Samochód elektryczny można mieć uzasadnioną wątpliwość, czy sam deklarowany 
kierunek interwencji – stymulowanie powstania polskiego, masowo produkowanego, osobowego 
pojazdu elektrycznego – rzeczywiście odpowiada krajowemu potencjałowi przemysłowemu. 
Deklarowaną motywacją projektu jest obniżenie barier wejścia na rynek, co jednak wydaje się 
nie znajdować potwierdzenia w rzeczywistości: istniejące koncerny samochodowe są w stanie 
względnie szybko dostosować swoją ofertę do nowego trendu technologicznego, przy zacho-
waniu przewag niezwiązanych z rodzajem wykorzystywanego napędu (m.in. marka, wzornictwo, 
know-how, sieć dystrybucji, skala produkcji, serwis). Obecnie to właśnie one dominują na rynku 
pojazdów elektrycznych, a jedyną istotną zmianą jest pojawienie się firmy Tesla, z którą jednak – 
obok wielu nadziei – wiąże się także dużo obaw rynkowych. Wciąż niepewne pokonanie bariery 
wejścia na rynek przez firmę Elona Muska wymagało połączenia pionierskiej pozycji z dostępem 
do dużych zasobów: ogromnej zbiorowości bardzo zamożnych konsumentów skłonnych dużo 
płacić za pierwsze modele pojazdów elektrycznych, kapitału ludzkiego (inżynierowie, specja-
liści IT, managerowie, finansiści) skupionego w Dolinie Krzemowej, przyjaznego otoczenia regu-
lacyjnego zapewniającego wczesny market pull (akceptację regulatorów do eksperymentowania 
z pojazdami autonomicznymi), a także rozwiniętego rynku kapitałowego gotowego do inwestycji 
wysokiego ryzyka w niepewny produkt nieznanego producenta. Polskie firmy nie dysponują żadną 
z tych przewag.

O skali wyzwania stojącego przed nowymi firmami pragnącymi wejść na rynek samochodów 
osobowych świadczy przykład norweskich producentów małych miejskich pojazdów elektrycz-
nych – Think Global oraz Buddy Electric – które rozwijały swoje konstrukcje od początku lat 
90. Pomimo bardzo wczesnego rozpoczęcia produkcji oraz sprzyjających regulacji żadna z firm 
nie zdołała zbudować statusu marki globalnej. Think Global zbankrutowała pomimo zaangażo-
wania kapitałowego inwestorów amerykańskich, natomiast samochody Buddy osiągały wysokie 
udziały w norweskim rynku jedynie w okresie, gdy roczna sprzedaż samochodów elektrycznych 
w Norwegii wynosiła kilkaset pojazdów. Łącznie przez dwadzieścia lat obie firmy wyprodukowały 
mniej niż 4 tysiące samochodów. Dla porównania w samym 2016 roku sprzedaż samochodów 
elektrycznych w Norwegii przekroczyła 100 tysięcy pojazdów, a głównymi dostawcami były 
największe koncerny motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Nissan.

Mimo powyższych trudności administracja publiczna zaangażowała się w realizację projektu Samo-
chód elektryczny, bazując na bardzo optymistycznej ocenie szans jego powodzenia. Pierwszym 
krokiem było ogłoszenie konkursu, którego harmonogram oraz skala nie przystają do rzeczywi-
stych nakładów czasu i kapitału niezbędnych do uruchomienia masowej produkcji nowej marki 
w branży motoryzacyjnej (kapitał zainwestowany w projekt „Tesla” jest tysiące razy większy). Przy-
kład ten obrazuje kolejny mankament polityki przemysłowej realizowanej w formule projektów 
flagowych: wycofanie się z raz ogłoszonego zamiaru jest w praktyce trudne, może być bowiem 
traktowane jako porażka prestiżowa. Wymusza to albo działania pozorowane (małe projekty 
nie przystające do zapowiedzi), albo stopniowe odchodzenie od wstępnie deklarowanej logiki 
interwencji i szybki wzrost bezpośredniego zaangażowania państwa w projekt (co przekłada się 
na ryzyko kosztownych porażek lub powstania czempionów uzależnionych od sektora publicz-
nego, takich jak malezyjski „Proton”), albo skupienie się wyłącznie na obszarach bezpiecznych, 
które bez wsparcia publicznego rozwijałyby się samoistnie.
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Wycofanie się z raz ogłoszonego projektu flagowego 
jest trudne. Wymusza to kosztowne podtrzymywanie 
nieudanych inicjatyw lub wybór obszarów bezpiecz-
nych, niewymagających wsparcia.

 

Skupienie się na wspieraniu wybranych rozwiązań zamiast zapewnienia warunków dla systemowej 
transformacji niesie także szereg zagrożeń dla osiągnięcia celów klimatycznych. Należą do nich:

• wzrost emisji netto w razie braku koordynacji działań między sektorami (np. rozwój elektro-
mobilności przy utrzymaniu emisyjnego modelu rozwoju energetyki),

• zmarnowanie potencjału redukcji emisji przez wdrożenie jedynie połowicznych działań 
(np. stymulowanie wdrażania wybranych rozwiązań w ekobudownictwie zamiast podnoszenia 
ogólnych standardów efektywności energetycznej budynków i spadku konsumpcji energii 
cieplnej w skali makro),

• wzrost kosztów polityki klimatycznej wynikający z opóźniania wdrożenia systemowych 
działań zapewniających skalę redukcji emisji adekwatną do międzynarodowych zobowiązań.

Projekty flagowe nie mają więc możliwości zapewnienia istotnych korzyści społeczno-gospo-
darczych względem alternatywnych form prowadzenia polityki przemysłowej, mogą natomiast 
odciągać zasoby administracji od działań systemowych oraz prowadzić do braku spójności w poli-
tyce publicznej. Nie znaczy to jednak, że państwo powinno całkowicie zrezygnować z ustalania 
priorytetów i dokonywania wyborów w polityce przemysłowej. Udanym połączeniem podejścia 
horyzontalnego oraz selektywnego mogą być Programy Pierwszej Prędkości, stanowiące rozwi-
nięcie koncepcji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Są to programy w dużej mierze horyzon-
talne, oparte na obszarach technologicznych, a nie konkretnych produktach. Interwencja publiczna 
obejmuje w tym przypadku kwestie systemowe, takie jak znoszenie barier legislacyjnych ogra-
niczających rozwój w danym obszarze, wsparcie sieciowania, budowania kompetencji i wzmac-
niania kadr. Zarysowane w SOR Programy Pierwszej Prędkości wydają się dobrze odpowiadać 
na wyzwania niskoemisyjnej modernizacji. Obejmują one zarówno dostarczane przez przemysł 
rozwiązania na rzecz kluczowych obszarów redukcji emisji (energetyka, budownictwo, transport), 
jak i technologie umożliwiające zmiany systemowe w przemyśle i jego otoczeniu (zaawansowane 
materiały, inteligentne sieci, robotyka), a także wyzwania powiązane z niskoemisyjną transfor-
macją (surowce naturalne, biogospodarka). Strategia trafnie formułuje uzasadnienie oraz kluczowe 
elementy Programów, jednak wyzwaniem pozostaje praktyczne wdrożenie. Zasadniczym ryzy-
kiem implementacyjnym może być jednak sprowadzenie realizacji poszczególnych Programów 
Pierwszej Prędkości do przypisanych do nich projektów flagowych. Gdyby tak się stało, doszłoby 
do faktycznej utraty ich systemowego charakteru oraz porzucenia przez państwo ważnej roli mode-
ratora rozwoju przemysłu na rzecz nieefektywnego bezpośredniego zaangażowania w wybrane 
inicjatywy. Opisane sprzeczności wewnętrzne i niedociągnięcia pomysłu na politykę przemysłową 
zaprezentowaną w tekście SOR rodzą obawę, że to ryzyko jest wysokie. 
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Projektując politykę przemysłową, państwo powinno 
bazować na działaniach horyzontalnych, uzupełnionych 
nie o projekty flagowe, lecz o instrumenty hybrydowe: 
Programy Pierwszej Prędkości i pilotaże.

 

Ostatnim wymienionym w SOR działaniem horyzontalnym – które może sprzyjać rozwojowi 
polskiego przemysłu, a także ułatwić w przyszłości mierzenie się z wyzwaniami społecznymi, 
takimi jak ocieplenie klimatu – może być powołanie Narodowego Instytutu Technologicznego. 
W razie powodzenia, ta systemowa reforma wzmocni krajowy potencjał badawczy oraz usprawni 
jego wykorzystanie przez przemysł. Jest to istotne nie tylko ze względu na szanse rozwoju 
polskich przełomowych innowacji, ale też ułatwienie absorpcji globalnych zmian technologicz-
nych w krajowej gospodarce, co będzie sprzyjać opracowywaniu przez krajowe firmy inkremen-
talnych usprawnień technologii światowych, co jest drogą do skutecznego przesuwania się w górę 
międzynarodowych łańcuchów wartości. Wzmocnienie krajowej bazy badawczo-rozwojowej 
można przy tym połączyć z Programami Pierwszej Prędkości, zapewniając priorytetowe wsparcie 
tym ośrodkom, które opracowują rozwiązania spójne z wyzwaniami społecznymi, w tym z obniże-
niem emisyjności gospodarki.

Obok wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju działań systemowych służą-
cych modernizacji polskiego przemysłu, istotną rolę mogą odegrać pilotażowe inicjatywy polega-
jące na osiąganiu głębokiej redukcji emisji w skali lokalnej. Wśród tego rodzaju działań wyróżnić 
można:

• niskoemisyjne dzielnice w dużych miastach,

• klastry energii w mniejszych ośrodkach i na terenach wiejskich,

• niskoemisyjne klastry przemysłowe oparte na zasadach circular economy oraz symbiozy 
przemysłowej.

Pilotaże posiadają szereg zalet jako narzędzie niskoemisyjnej transformacji (Bailey i Preston 2014). 
Stwarzają one możliwość poszukiwania skutecznych sposobów na dokonanie zmian, przy jedno-
czesnym ograniczeniu związanego z tym ryzyka. W razie powodzenia, ich upowszechnienie staje się 
łatwiejsze dzięki istnieniu dobrych przykładów, na których mogą wzorować się naśladowcy. Dotyczy 
to również innowacji regulacyjnych, np. udane wprowadzenie pilotażowych stref niskoemisyjnych 
w wybranych miastach może zachęcić kolejne samorządy do wdrożenia podobnego rozwiązania 
u siebie. Kolejną zaletą pilotaży jest przyciąganie zróżnicowanych podmiotów (zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych) i tworzenie pola dla ich współpracy, a co za tym idzie – generowania indu-
strial commons. Kluczową przewagą pilotaży względem projektów flagowych skupionych na poje-
dynczych produktach jest możliwość uczenia się planowania i wdrażania systemowego, a także 
szeroko zakrojonego eksperymentowania skupionego na sprostaniu wyzwaniom społecznym. 
Co istotne, mocniejsze wsparcie niskoemisyjnych pilotaży byłoby spójne z trendami oddolnymi.  
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Prowadzona pod auspicjami Ministerstwa Energii debata wokół klastrów energii wskazuje, 
że wśród samorządów oraz przedsiębiorstw wzrasta świadomość korzyści płynących ze zintegro-
wanego planowania i wdrażania inwestycji energetycznych na poziomie lokalnym. Coraz liczniejsze 
polskie miasta – w tym największe, takie jak Warszawa czy Wrocław – angażują się w między-
narodowe inicjatywy służące realizacji celów klimatyczno-energetycznych (Covenant of Mayors, 
C40 Cities) i z zainteresowaniem patrzą na projekty rozwoju niskoemisyjnych dzielnic realizowane 
m.in. w Londynie, Paryżu czy Berlinie. Pilotażowe inicjatywy w obszarze niskoemisyjnego prze-
mysłu (np. wdrażanie nowych technologii produkcji materiałów, rozwiązań typu Carbon Capture 
and Use) dobrze wpisywałyby się w Program dla Śląska, pozwalając na wykorzystanie istniejącego 
potencjału przemysłu ciężkiego.

Schemat 7. Od projektów flagowych do wzmacniania industrial commons

Rekomendowane 
podwyższenie rangi

Rozwój industrial commons

Wzmocnienie bazy B+R (np. powołanie NIT),

Programy Pierwszej Prędkości, pilotaże

Rekomendowane 
obniżenie rangi

Projekty fl agowe skupione na konkretnych 
produktach

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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5. EU ETS jako narzędzie 
polityki przemysłowej

5.1. Finansowanie modernizacji z przychodów 
EU ETS

W ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ponad połowa upraw-
nień jest sprzedawana na otwartych aukcjach przez państwa członkowskie. Ich liczba przyzna-
wana poszczególnym państwom członkowskim UE obliczana jest na podstawie historycznych 
poziomów emisji oraz mechanizmów solidarnościowych premiujących kraje z relatywnie niskim 
PKB per capita, a więc także Polskę. Alokacja uprawnień, jakimi w latach 2021-2030 będzie 
dysponował polski rząd, jest o ponad jedną czwartą wyższa niż wynikałoby to z emisji krajowej 
energetyki i przemysłu. Takie zasady dystrybucji uprawnień do emisji CO2 między kraje człon-
kowskie UE mają jedną ważną własność: przychody, jakich poszczególne kraje mogą oczekiwać 
z tytułu ich sprzedaży, nie zależą od faktycznego poziomu emisji firm przemysłowych i energe-
tycznych ulokowanych w ich granicach. Cecha ta wyraźnie odróżnia system EU ETS od podatku 
węglowego: nawet jeśli energetyka i przemysł danego kraju znacząco zmienią swój mix pali-
wowy w latach 2021-2030 (i później), budżet krajowy tego nie odczuje. W szczególności wzrost 
liczby emitowanych do atmosfery ton CO2 wpłynie niekorzystnie na bilans rozliczeń z zagranicą, 
tj. różnicę między wpływami z systemu, jakie otrzyma rząd, a kosztami, jakie poniosą firmy ener-
getyczne i przemysł na zakup odpowiedniej liczby uprawnień. Jest to szczególnie ważne w przy-
padku tych gospodarek UE, które – jak Polska – zakładają rozległe inwestycje w nowe, węglowe 
moce wytwórcze w sektorze energetycznym. W przyszłej dekadzie funkcjonować ma też finan-
sowany z EU ETS Fundusz Modernizacyjny dedykowany krajom Europy Środkowo-Wschodniej. 
Transfer netto z Funduszu stanowi od kilku do kilkunastu procent przychodów, na które mogłyby 
liczyć poszczególne rządy w przypadku podziału puli uprawnień jedynie w oparciu o emisje histo-
ryczne. W wypadku największego kraju w regionie – Polski – jest to aż 15%. Polska jest więc 
beneficjentem netto systemu EU ETS i pozostanie nim w razie wzrostu cen uprawnień (dodat-
kowe wpływy do budżetu oraz środki dostępne na modernizację będą wyższe niż dodatkowe 
koszty zakupu uprawień przez krajowych emitentów). Sytuacja ta może się jednak odwrócić, jeśli 
redukcja emisji w krajowej energetyce i przemyśle będą zbyt wolne. Według naszych szacunków, 
do takiej sytuacji dojdzie, jeśli do 2030 roku krajowe emisje spadną o mniej niż 20% względem 
stanu obecnego. Dla porównania, na poziomie całej UE emisje w ramach systemu EU ETS powinny 
do tego czasu zmniejszyć się o ok. 25% względem stanu obecnego.
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Dzięki mechanizmom solidarnościowym Polska jest 
obecnie beneficjentem netto systemu EU ETS. Może 
się to jednak zmienić, jeżeli krajowe emisje będą spa-
dały wolniej niż w innych państwach europejskich.

 

Niezależnie od skali korzyści finansowych netto z systemu EU ETS, kraje Europy Środkowej muszą 
podjąć strategiczną decyzję o ukierunkowaniu przychodów z aukcji uprawnień oraz środków 
z Funduszu Modernizacyjnego. W wypadku Polski kwota ta w latach 2021-2030 przekroczy 
prawdopodobnie 100 mld zł, może więc stanowić istotne źródło finansowania obniżania emisyj-
ności całej gospodarki oraz modernizacji przemysłu. Źródło to będzie tym ważniejsze, im silniejszy 
będzie w tym okresie spadek przychodów z funduszy strukturalnych UE. Co zaskakujące, anali-
zowana przez nas w poprzednim podrozdziale Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
podkreślając konieczność wypełnienia luki w inwestycjach rozwojowych wywołanej możliwym 
zmniejszeniem się strumienia funduszy strukturalnych w latach 20. XXI w., zapomina o systemie 
EU ETS jako alternatywnym źródle ich finansowania.

 

Ramka 6. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest instrumentem polityki środowiskowej, któ-
rego celem jest ograniczenie oddziaływania europejskiej energetyki i przemysłu na klimat. Jest to system 
typu cap and trade wykorzystujący mechanizmy rynkowe do osiągnięcia postawionych celów możliwie 
najmniejszym kosztem. Zakłada on ustalenie limitu całkowitej emisji gazów cieplarnianych w obrębie Unii 
Europejskiej, przy czym nie obejmuje całej gospodarki, a jedynie sektor energetyczny, lotnictwo i najbar-
dziej emisyjne instalacje przemysłowe. Poza terytorium UE system funkcjonuje w Islandii, Liechtensteinie 
i Norwegii. Jest to największy tego typu system na świecie. Cechami charakterystycznymi EU ETS i in-
nych systemów typu cap and trade są:

• znany z góry efekt środowiskowy, czyli ustalenie ex-ante dopuszczalnego pułapu emisji (cap);

• możliwość handlu uprawnieniami między emitentami (trade);

• nieznany przyszły jednostkowy koszt uprawnień do emisji, uzależniony od podaży i popytu 
uprawnień. 

Z punktu widzenia ekonomicznego system jest podobny do podatku od zanieczyszczeń (lub podatku 
akcyzowego nałożonego na paliwa) z tą różnicą, że oddziałuje on pośrednio, a nie bezpośrednio, na cenę 
dóbr, których produkcja wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. Regulator ustala bowiem nie stawkę 
podatku, lecz dopuszczalny poziom emisji w skali całego systemu. Koszt wyemitowania jednej tony CO2 
(efektywna stawka podatkowa) ustalany jest na rynku, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą, wedle 
potrzeb, kupować uprawnienia do emisji na aukcjach oraz handlować nimi między sobą. Taka konstrukcja 
jest z jednej strony podyktowana koniecznością traktatową – Komisja Europejska nie może bowiem na-
kładać podatków – a z drugiej dążeniem do zwiększenia efektywności systemu. Te firmy, które redukują 
emisje, mogą zarabiać na sprzedaży uprawnień podmiotom, które tego nie robią. 
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cd. Ramka 6. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS

Długookresowym celem systemu jest stymulacja inwestycji i innowacji umożliwiających ograniczenie 
produkcji gazów cieplarnianych tam, gdzie jest to najtańsze, przy zachowaniu warunków odpowiedniej 
ceny i konkurencji. Perspektywa rozwoju EU ETS obejmuje, jak dotąd, 4 etapy:

• Faza 1 (2005-2007), w której testowano działanie systemu i bezpłatnie przyznawano uprawnienia 
przekraczające potrzeby emitentów;

• Faza 2 (2008-2012), w której system wyszedł z fazy pilotażu, wchodząc w fazę operacyjną. Liczba 
uprawnień przyznanych bezpłatnie została ograniczona, by doprowadzić do redukcji emisji;

• Faza 3 (2013-2020), w której znaczącą rolę zaczęły odgrywać aukcje, przy czym nadal znaczna 
część uprawnień przyznawana jest bezpłatnie. Ponadto do systemu włączono lotnictwo;

• Faza 4 (2021-2030), której ramy są obecnie dopracowywane.

Market Stability Reserve (MSR)

Ze względu na światowy kryzys gospodarczy roku 2008, emisje gazów cieplarnianych objęte EU ETS 
kształtowały się w ostatniej dekadzie poniżej oczekiwań twórców systemu. Doprowadziło to do powsta-
nia znaczącej nadwyżki podaży uprawnień nad popytem oraz spadku ich ceny. Logika funkcjonowania 
systemu cap and trade powoduje także, że inicjatywy stymulujące redukcję emisji na poziomie krajo-
wym (wsparcie rozwoju OZE, wprowadzenie minimalnej ceny uprawnień) prowadzą do wzrostu nadwyżki 
świadectw EU ETS na poziomie całego systemu pogłębiając spadek ich ceny. Szacuje się, że bez zmian 
w systemie niedobór uprawnień mógłby się ujawnić dopiero ok. roku 2030, potęgując ryzyko, że część 
krajów członkowskich znacząco spowolni proces obniżania emisyjności własnej energetyki i przemysłu, 
co z kolei narazi je na negatywne skutki skokowego wzrostu cen uprawnień w momencie, kiedy nadwyż-
ka zakumulowana w okresie kryzysu lat 2008-2013 wyczerpie się. Wyeliminowanie tego ryzyka wymaga 
ograniczenia nadwyżki uprawnień i powrotu na ścieżkę stopniowego wzrostu ich cen jeszcze przed ro-
kiem 2020. Dlatego w 2013 roku podjęto decyzję o przesunięciu w czasie sprzedaży części uprawnień 
(tzw. backloading), a w 2015 roku – o utworzeniu od 2019 roku tzw. rezerwy stabilności rynkowej (Mar-
ket Stability Reserve, MSR), do której ma być przekierowana część duża część zakumulowanej nadwyżki 
(w tym uprawnienia objęte backloadingiem). MSR ma następnie wypuszczać uprawnienia z powrotem 
na rynek w razie wystąpienia ich znaczącego niedoboru. Obecnie w ramach negocjacji nad reformą EU 
ETS rozważana jest możliwość permanentnego skasowania części świadectw EU ETS. Zmiany te stano-
wią ingerencję w funkcjonowanie mechanizmu EU ETS, jednak pozostają w zgodzie z logiką sterowania 
wielkością emisji, a nie jej kosztem krańcowym. Można jednak oczekiwać, że w wyniku wdrożenia dys-
kutowanych działań ceny uprawnień do emisji zaczną rosnąć, stymulując energetykę do dekarbonizacji. 
Darmowe alokacje dla przemysłu sprawiają, że w jego wypadku efekt ten może nie wystąpić. Oczeku-
je się również wzrostu wpływów z systemu uzyskiwanych przez państwa członkowskie – wzrost cen 
uprawnień zrekompensuje bowiem spadek ich wolumenu podlegającego aukcjonowaniu.

Źródło: Bukowski, Siedlecka i Śniegocki (2016) oraz  opracowanie własne WiseEuropa

Warto zresztą zauważyć, że o ile Fundusz Modernizacyjny rozpocznie działalność dopiero w przy-
szłej dekadzie, o tyle Polska uprawnienia do emisji sprzedaje na aukcjach na bieżąco. Przychody 
z tego tytułu mogą istotnie wzrosnąć po wdrożeniu dyskutowanej obecnie reformy systemu 
EU ETS mającej na celu ograniczenie nadpodaży i wzrost cen uprawnień. Tym istotniejsze jest 
szybkie uporządkowanie sposobu wydatkowania uzyskanych w ten sposób środków – kluczowe 
decyzje w tym zakresie podejmowane są bowiem w kraju. Dyrektywa ETS zawiera jedynie 
rekomendacje kierunkowe, których wypełnienie pozostaje w gestii państw członkowskich.  
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Ponieważ jednocześnie bezpośrednia sprzedaż uprawnień na aukcjach stanowi kluczowy stru-
mień środków uzyskiwany w ramach EU ETS, decyzja rządu co do tego, jaką jego część skierować 
na finansowanie obniżenia emisyjności gospodarki, a jaką na inne cele – jest kluczowa z punktu 
widzenia polityki przemysłowej państwa. Podobny charakter będą mieć rozstrzygnięcia dotyczące 
sposobu działania oraz rodzaju projektów finansowanych przez Fundusz Modernizacyjny, a także 
mechanizmu derogacji dla polskiej energetyki po 2020 r.

W ramach prac nad reformą EU ETS nadal toczą się negocjacje dotyczące sposobu zarządzania 
Funduszem Modernizacyjnym. W szczególności nie jest rozstrzygnięty wpływ Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz przedstawicieli pozostałych państw członkowskich na wybór wspie-
ranych projektów. Prawdopodobne wydaje się przyjęcie rozwiązania zakładającego opraco-
wywanie propozycji finansowania projektów na poziomie krajowym, z (ograniczonymi) możli-
wościami zablokowania wsparcia przez EIB. Negocjatorzy z państw korzystających z Funduszu 
powinni dążyć do uzyskania możliwie szerokiej autonomii w wyborze projektów. Jednym z możli-
wych kompromisów mogłoby być dodanie do reguł jego działania zapisu o maksymalnej emisyj-
ności wspieranych działań w zamian za ograniczenie roli EIB oraz innych państw członkowskich 
w krajowym procesie ich wyboru. Biorąc pod uwagę, że Fundusz mógłby znaleźć liczne zastoso-
wania poza wsparciem energetyki węglowej (na co wskazujemy poniżej), wydaje się to akcepto-
walnym rozwiązaniem dla krajowej polityki rozwojowej.

Tabela 3. Łączna wartość środków z EU ETS na niskoemisyjną modernizację dla Polski, 
2021-2030, mld zł

Scenariusz cen uprawnień EU ETS*

Niski Centralny Wysoki

1. Fundusz Modernizacyjny 8 14 19

2. Subsydia inwestycyjne dla energetyki (derogacja) 18 29 41

3. Wpływy z aukcji uprawnień po odliczeniu kosztów derogacji 44 73 101

4. Minimalna alokacja wpływów z aukcji na modernizację (50%) 22 36 51

Łączne środki na modernizację – wariant minimalny (1+2+4) 48 79 111

Łączne środki na modernizację – wariant maksymalny (1+2+3) 70 116 162

Źródło: Bukowski, Siedlecka i Śniegocki (2016)

Szczególnym typem instrumentu w ramach EU ETS jest tzw. derogacja dla energetyki. Polega 
on na bezpłatnym przydziale uprawnień do emisji dla sektora energetycznego w zamian za reali-
zację inwestycji modernizacyjnych, przy czym przydział ten nie jest uzależniony od bieżącej emisji 
elektrowni. Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to przekazanie dotacji w formie papierów 
wartościowych (uprawnień do emisji) spółkom energetycznym pod warunkiem realizacji projektów 
wspieranych w ramach derogacji. Mechanizm ten stanowi więc swoiste subsydium dla energe-
tyki. Nie prowadzi on natomiast do obniżenia ceny energii na rynku hurtowym, gdyż z perspek-
tywy przedsiębiorstwa energetycznego krańcowy koszt produkcji energii pozostaje niezmienny.  
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Derogacja może natomiast obniżyć cenę energii dla odbiorców końcowych, gdyż zmniejszy 
potrzeby finansowania niezbędnych inwestycji z rachunków gospodarstw domowych i firm. Warto 
jednak zauważyć, że analogiczny efekt miałyby inne formy wsparcia inwestycyjnego, np. pokrycie 
z EU ETS części kosztów rozwoju infrastruktury sieciowej i OZE.

Wspieranie modernizacji energetyki systemowej nie 
jest optymalnym kierunkiem wydatkowania środków 
z ETS. Inne sektory również wymagają wysokich 
inwestycji w niskoemisyjne rozwiązania, a jedno-
cześnie napotykają na znacznie większe trudności 
w ich sfinansowaniu.

 

Ze względu na skalę wyzwań związanych z obniżeniem emisyjności gospodarki, pożądane jest skie-
rowanie całości przychodów z EU ETS na wsparcie tej transformacji. Nie należy jednak go zawężać 
jedynie do energetyki systemowej, która pozostaje najbardziej eksponowanym obszarem w debacie 
o polityce klimatyczno-energetycznej. Ze względu na konieczność ograniczenia emisji w skali 
całej gospodarki, wysokie inwestycje niezbędne są również przy rozwoju energetyki rozproszonej, 
modernizacji ciepłownictwa, poprawie efektywności energetycznej budynków, obniżaniu emisyj-
ności systemu transportowego. Wiele z tych inwestycji napotyka większe wyzwania finansowe niż 
energetyka wielkoskalowa. Inwestycje dużych przedsiębiorstw energetycznych wymagają przede 
wszystkim systemowej reformy rynku energii, tworzącej trwałe bodźce do inwestycji i uwzględ-
niającej cele klimatyczne. Mogą też one liczyć na dedykowane im narzędzie, jakim jest derogacja. 
Kluczowym źródłem finansowania rozwoju energetyki pozostaną więc rachunki jej odbiorców, przy 
czym w przypadku większości z nich stopniowy wzrost cen energii – odpowiadający zwiększonym 
wydatkom na modernizację systemu energetycznego – nie stanowi problemu systemowego: koszt 
zakupu energii elektrycznej nie wpływa bowiem istotnie na konkurencyjność przedsiębiorstw 
produkcyjnych poza ok. 5-10% najbardziej energochłonnych firm przemysłowych, pozostaje także 
relatywnie mało znaczący dla gospodarstw domowych, których wydatki na cele energetyczne wiążą 
się przede wszystkim z kosztami ogrzewania (stanowią one 6% całkowitych wydatków gospodarstw 
domowych, podczas gdy rachunki za energię elektryczną – jedynie 3%).

Jednocześnie modernizacja cieplna oraz zmiana sposobu ogrzewania budynków stanowi 
obecnie największe wyzwanie w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej wielu państw 
środkowoeuropejskich, na czele z Polską. Sfinansowanie termomodernizacji infrastruktury 
mieszkaniowej, inwestycji w ciepłownictwie oraz wymiany instalacji grzewczych w gospo-
darstwach domowych jest trudne z szeregu powodów: wysokiej kapitałochłonności, wrażli-
wości gospodarstw domowych na koszty ogrzewania, ich ograniczonego dostępu do kredytu, 
a także skłonności inwestorów do stawiania na rozwiązania tańsze i dobrze znane, ale 
nieefektywne energetycznie i środowiskowo w długim okresie (płytka termomodernizacja). 
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Z tego powodu istotna część wpływów z aukcji EU ETS powinna zostać wykorzystana do finanso-
wania kompleksowego programu termomodernizacji polskich budynków, wymiany przestarzałych 
pieców węglowych na niskoemisyjne sposoby ogrzewania oraz rozwoju niskoemisyjnego ciepłow-
nictwa w Polsce.

Kluczowe jest przy tym, żeby działania współfinansowane z kieszeni publicznej nie w połowiczny, 
lecz kompleksowy sposób rozwiązywały problem nadmiernego zużycia energii w gospodarstwach 
domowych oraz szkodliwego wpływu, jaki przestarzałe metody ogrzewania wywierają na środo-
wisko w skali lokalnej i regionalnej. Warto połączyć działania w tym obszarze z inwestycjami 
w energetykę rozproszoną, by osiągnąć efekty synergii na poziomie lokalnym, m.in. przez inte-
grację systemów elektroenergetycznego i ciepłowniczego (magazynowanie energii, koordynacja 
pracy źródeł rozproszonych w ramach inteligentnych sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej). 
Część wpływów z aukcji EU ETS może również wesprzeć inwestycje w niskoemisyjny transport, 
szczególnie w przypadku transportu publicznego oraz rozwoju infrastruktury ładowania, jednak 
nie powinien to być główny priorytet programu, bowiem potencjał środowiskowy, społeczny 
i zdrowotny, drzemiący w modernizacji substancji mieszkaniowej, jest szczególnie wysoki. 

Schemat 8. Potencjalne kierunki wydatkowania środków z EU ETS w latach 2021-2030

Energetyka 
systemowa

Termomodernizacja, 
ciepłownictwo, 

energetyka 
rozproszona,  

transport

75% 
wpływów 

z aukcji ETS
(ok. 55 mld zł)

Derogacja
(ok. 30 mld zł)

20-25% 
wpływów 

z aukcji ETS 
(ok. 15 mld zł)

2-3% 
wpływów 

z aukcji ETS
(ok. 2 mld zł)

Fundusz 
Modernizacyjny 
(ok. 15 mld zł)

Osłona 
przemysłów 

energochłonnych 
przed carbon 

leakage

Restrukturyzacja
rynku pracy

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Warto podkreślić, że Dyrektywa ETS dopuszcza wspieranie restrukturyzacji lokalnych rynków 
pracy, dotkniętych kosztami dekarbonizacji, przez środki z aukcji. Choć kryzys górnictwa 
węglowego na Śląsku ma odmienne – czysto ekonomiczne – podłoże, wydaje się, że dołożenie 
środków z EU ETS do przewidywanego w SOR Programu dla Śląska jest uzasadnione meryto-
rycznie. Według szacunków WiseEuropa skierowanie ok. 2-3% przychodów z aukcji EU ETS 
na ten cel powinno zapewnić finansowanie aktywnych polityk rynku pracy w skali adekwatnej 
do potrzeb związanych z restrukturyzacją górnictwa (Bukowski i in. 2016). Należy przy tym 
zauważyć, że z perspektywy budżetu państwa system EU ETS może generować nie tylko bezpo-
średnie przychody, ale też koszty związane z osłoną energochłonnych branż przed pośrednimi 
kosztami emisji prowadzącymi do ryzyka carbon leakage. Decyzja o wprowadzeniu rekompensat 
podejmowana jest na poziomie krajowym, natomiast regulacje unijne określają ich maksy-
malną wysokość w oparciu o benchmarki produktowe i emisyjność elektrowni cenotwórczych.  
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Ze względu na jednakową zależność pomiędzy cenami uprawnień a przychodami z aukcji oraz 
kosztem osłony przemysłów energochłonnych, zasadne jest powiązanie tych dwóch instru-
mentów w celu zapewnienia przewidywalnego i stałego źródła finansowania dla osłony przed 
carbon leakage. Szacujemy, że w latach 2021-2030 koszt utrzymania w Polsce osłony przemysłów 
energochłonnych na maksymalnym dopuszczalnym przez regulacje unijne poziomie stanowić 
będzie ok. 20-25% (w zależności od dynamiki produkcji energochłonnych dóbr) wpływów z aukcji 
EU ETS. Należy podkreślić, że kwestia ta jest odrębna od bezpłatnej alokacji uprawnień dla 
przemysłu wynikającej z chęci osłony przed ryzykiem carbon leakage części instalacji, w których 
wysokie są emisje procesowe. Problem ten omawiamy w dalszej części opracowania.

Tabela 4. Przykładowe sposoby łączenia krajowych instrumentów regulacyjnych ze środkami 
z EU ETS

Obszar Główne instrumenty Rola środków z EU ETS

Termomodernizacja Standardy środowiskowe, 
opodatkowanie emisyjnych  

paliw

Ułatwienie pozyskania kapitału, 
inwestycje publiczne,  

wsparcie gospodarstw o niskich 
dochodach

Modernizacja ciepłownictwa Ułatwienie pozyskania kapitału, 
inwestycje publiczne,  

wsparcie technologii wchodzących  
na rynekEnergetyka rozproszona System aukcyjny,  

reforma rynku energii

Niskoemisyjny transport
Zróżnicowane opodatkowanie 
pojazdów, niskoemisyjne strefy 

w miastach

Budowa infrastruktury,  
inwestycje publiczne

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Podsumowując, warto podkreślić, że środki z systemu EU ETS mogą wspierać inwestycje zarówno 
w energetyce systemowej, jak i pozostałych obszarach wymagających modernizacji, jednocześnie 
osłaniając energochłonne branże przemysłowe i wspomagając niezbędne zmiany na rynku pracy. 
Z perspektywy przemysłu oznacza to zarówno zachętę do dostosowania własnej oferty produk-
towej do popytu na nowe, niskoemisyjne rozwiązania, jak i osłonę przed nadmiernym wzrostem 
kosztów dla nielicznych branż energochłonnych. Jednocześnie, pomimo dużej puli dostępnych 
środków, systemu EU ETS nie należy traktować jako jedynego źródła finansowania niskoemi-
syjnej modernizacji. Kluczową rolę powinny w niej bowiem pełnić środki prywatne mobilizowane 
przez otoczenie regulacyjne, a także zamówienia publiczne. Na środki ze sprzedaży uprawnień 
do emisji należy raczej patrzeć jak na źródło finansowania działań wspomagających transformację 
w tych miejscach, w których luka w finansowaniu prywatnym jest największa: uboższych lub krót-
kowzrocznych gospodarstw domowych, restrukturyzowanych branż przemysłowych, infrastruk-
tury otwierającej rynek dla pojazdów elektrycznych. Jest więc to rola komplementarna, ułatwia-
jąca pozyskanie kapitału przez podmioty prywatne i wspierająca inwestycje publiczne (głównie 
na poziomie samorządowym) oraz gospodarstwa o niskich dochodach, a także przyczyniająca się 
do upowszechniania się nowych technologii dopiero wchodzących na rynek.
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5.2. Ochrona przemysłu przed carbon leakage                     

Brak jednolitej polityki klimatycznej w skali świata oznacza, że obciążenie europejskich przed-
siębiorstw kosztami emisji gazów cieplarnianych może zachęcić niektóre z nich do przeniesienia 
produkcji poza obszar obowiązywania systemu EU ETS. Tego rodzaju ryzyko „ucieczki emisji” – 
carbon leakage – dotyczy jedynie wybranych branż przemysłowych. W przypadku większości firm 
– ok. 90-95% sektora wytwórczego i niemal 100% sektora usługowego – bezpośrednia emisja 
CO2 jest bowiem bardzo mała, a zapotrzebowanie na energię elektryczną niewielkie. System 
EU ETS i regulacje środowiskowe (np. normy emisyjne) mają jednak znaczenie przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych w branżach, których poziom emisyjności lub energochłonności jest dosta-
tecznie wysoki, aby ryzyko dumpingu środowiskowego ze strony konkurencji zagranicznej było 
realnym zagrożeniem. Dotyczy to przede wszystkim niektórych gałęzi przemysłu ciężkiego, takich 
jak hutnictwo i produkcja cementu, których historyczna rola w kształtowaniu pejzażu przemy-
słowego Europy jest bezdyskusyjnie wysoka. Choć ich znaczenie ekonomiczne jest dziś znacznie 
mniejsze niż kiedyś, ich przeniesienie poza Europejski Obszar Gospodarczy byłoby środowiskowo 
niepożądane. Dlatego unijne regulacje próbują odpowiedzieć na problem carbon leakage poprzez 
instrumenty osłonowe, chroniące najbardziej energochłonne i emisyjne branże przed skutkami 
ubocznymi niekorzystnych aspektów polityki klimatycznej.

W przypadku emisji pośrednich (związanych ze wzrostem cen energii z emisyjnych źródeł) regu-
lacje te dopuszczają wprowadzenie przez państwa członkowskie rekompensat dla branż ener-
gochłonnych. Inaczej chronione są firmy bezpośrednio emitujące gazy cieplarniane w ramach 
własnych procesów produkcyjnych. Dostają one bezpłatne uprawnienia na podstawie bench-
marków produktowych, przy czym reguły ich przyznawania są wspólne dla całej Unii Europejskiej. 
Ta bezpłatna alokacja zmniejsza pulę aukcyjną uprawnień sprzedawanych przez państwa człon-
kowskie, jest więc dla nich kosztem fiskalnym. Obecne reguły przyznawania bezpłatnych upraw-
nień mają przy tym szereg mankamentów. Bezpłatna pula uprawnień dla przemysłu pokrywa tylko 
część potrzeb najbardziej efektywnych, niskoemisyjnych instalacji. Wynika to zarówno z braku 
realistycznego mechanizmu ustalania benchmarków produktowych, jak i nazbyt łagodnych kryte-
riów zaliczania poszczególnych branż do grupy narażonych na ryzyko carbon leakage, co skutkuje 
niedoborem bezpłatnych uprawnień dla najbardziej wrażliwych branż. Drugą systemową wadą 
jest to, że alokacja bezpłatnych uprawnień odbywa się na podstawie historycznych poziomów 
produkcji, które nie podlegają bieżącej aktualizacji. Oznacza to, że krańcowy koszt wzrostu emisji 
w wyniku zwiększenia skali produkcji jest, z perspektywy poszczególnych firm, taki sam, jak bez 
osłony. Jednocześnie ograniczenie emisji na skutek spadku produkcji nie skutkuje ograniczeniem 
bezpłatnej alokacji, pomimo spadku rzeczywistego zapotrzebowania na uprawnienia. 
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Propozycje zmian w osłonie emisyjnych branż prze-
mysłowych po 2020 r. odnoszą się do kluczowych 
mankamentów obecnych rozwiązań. Dla Polski 
najbardziej korzystne byłoby wzmocnienie 
ochrony przemysłu bez osłabiania mechanizmów 
solidarnościowych w ETS.

 

Z taką właśnie sytuacją mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, kiedy – na skutek kryzysu 
gospodarczego i spadku aktywności inwestycyjnej w Europie – przemysł ciężki musiał znacząco 
zmniejszyć m. in. ilość produkowanej stali i cementu. Doprowadziło to do nadmiarowej alokacji 
bezpłatnych uprawnień do firm produkcyjnych, które w latach 2008-2014 odniosły korzyść netto 
z tego tytułu w kwocie przekraczającej 8 mld euro, z czego na przedsiębiorstwa polskie przy-
padło ok. 180 mln euro. W Polsce niedobory bezpłatnych uprawnień wystąpiły jedynie w dwóch 
branżach (hutnictwie oraz produkcji nawozów) z trzynastu objętych systemem (CE Delft 2016). 
Utrzymanie tych rozwiązań sprawiłoby jednak, że w kolejnych latach na skutek stopniowego 
ograniczenia liczby uprawnień w całym systemie wystąpiłby trwały niedobór bezpłatnej alokacji 
względem rzeczywistych potrzeb przemysłu. Dlatego obecnie negocjowane propozycje zmiany 
reguł ochrony emisyjnych branż przemysłowych po 2020 roku uwzględniają m.in. lepsze powią-
zanie alokacji uprawnień z rzeczywistym poziomem produkcji w poszczególnych instalacjach, 
zróżnicowane tempo obniżania emisyjności w poszczególnych branżach, a także ich odmienne 
narażenie na ryzyko carbon leakage. Dodatkowo propozycje Rady UE oraz Parlamentu przewidują 
możliwość zwiększenia całkowitej puli bezpłatnie przyznawanych uprawnień kosztem puli sprze-
dawanej przez państwa członkowskie na aukcjach.

Rozwiązanie to jest elementem szerszego kompromisu co do kierunku zmian w systemie EU ETS: 
zagwarantowanie wzrostu cen uprawnień (co ma być bodźcem dla wdrażania niskoemisyjnych 
rozwiązań) przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej osłony dla tych gałęzi przemysłu, które 
są narażone na ryzyko carbon leakage. Korzysta na tym przemysł ciężki, jednocześnie jednak 
spadają przychody państw członkowskich z aukcji. Z perspektywy Polski oraz całego regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej, a także Europy Południowej preferowanym rozwiązaniem byłoby 
przesunięcie uprawnień do przemysłu jedynie z puli 90% uprawnień rozdzielanych na podstawie 
emisji historycznych. Pozwalałoby to na zapewnienie wzmocnionej ochrony emisyjnym branżom 
bez ograniczania korzyści, jakie Polska oraz inne kraje o relatywnie niskich poziomach dochodów 
czerpią z mechanizmów solidarnościowych w ramach EU ETS.
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Pomimo korzystnego – dla przemysłu – kierunku zmian w systemie EU ETS, długoterminowa 
perspektywa funkcjonowania osłon przed carbon leakage pozostaje problematyczna. Wadami 
bezpłatnej alokacji uprawnień, również po reformie, pozostaną:

• słabe bodźce do innowacji po stronie zużycia emisyjnych materiałów (poprawa efektywności 
ich wykorzystania, substytucja) – koszty emisji nie są bowiem przerzucane na użytkowników 
końcowych,

• wynikający z powyższego nierówny podział wysiłku redukcyjnego pomiędzy poszczególnymi 
sektorami,

• ograniczenie wpływów z systemu EU ETS, które mogłyby wspierać modernizację w innych 
sektorach.

Powyższe wady odnoszą się również do osłony przemysłów energochłonnych przed kosztami 
pośrednimi emisji. Będą one coraz bardziej problematyczne w miarę dalszego zaostrzania celów 
klimatycznych i wzrostu krańcowych kosztów emisji w gospodarce. Przywoływanym od lat 
rozwiązaniem wskazanych problemów jest zastąpienie obecnych narzędzi osłonowych instru-
mentami wyrównującymi koszty emisji na granicy UE. Warto zauważyć, że całkowite wyrównanie 
warunków konkurencji między europejskimi oraz pozaeuropejskimi producentami musiałoby 
obejmować nie tylko cło węglowe na import emisyjnych towarów, ale też rekompensaty dla unij-
nych eksporterów. W praktyce wiązałoby się to jednak z wysokim ryzykiem konfliktu z partne-
rami handlowymi oraz dużymi wyzwaniami administracyjnymi. Interesującą alternatywą może być 
wprowadzenie podatku od konsumpcji emisyjnych materiałów jako uzupełniania działań osłono-
wych skierowanych do przemysłu ciężkiego. Rozwiązanie to nie stwarza ryzyka wojny handlowej, 
generuje dodatkowe środki na modernizację oraz bodźce do efektywniejszego wykorzystania 
emisyjnych materiałów, wyrównuje również obciążenia między energetyką a przemysłem, nato-
miast wyzwania administracyjne z nim związane są porównywalne z innymi podatkami (Neuhoff 
i in. 2016).

Wskazane jest, by polska administracja publiczna oraz środowiska przemysłowe rozważyły 
tą koncepcję, może ona bowiem pojawić się przy kolejnych rewizjach unijnej polityki klimatycznej, 
które mogą nastąpić jeszcze przed 2030 rokiem. Z perspektywy krajowego przemysłu ciężkiego 
oznaczałaby ona z jednej strony nieznaczne ograniczenie popytu, z drugiej jednak stwarzałoby 
stabilne otoczenie do wdrażania niskoemisyjnych technologii oraz gwarantowałoby skuteczną 
osłonę przed utratą rynku. Wydaje się to szczególnie istotne dla producentów krajowych, którzy 
w większości nie mają możliwości realokacji produkcji do zakładów poza UE.



75

Made in Europe. Polityka przemysłowa wobec wyzwań XXI wieku

Tabela 5. Skuteczność wybranych opcji ochrony emisyjnego przemysłu przed ryzykiem carbon 
leakage
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

5.3. Niskoemisyjne innowacje przemysłowe

Reforma funkcjonowania systemu EU ETS po 2020 r. obejmuje nie tylko zmiany zasad osłony 
przemysłu ciężkiego przed carbon leakage, ale też bezpośrednie wsparcie innowacji procesowych 
w przemyśle ciężkim. Mają one być wspierane – obok inwestycji w nowatorskie technologie ener-
getyczne – przez Fundusz na rzecz Innowacji. Instrument ten stanowi poszerzenie dotychczas 
działającego ogólnoeuropejskiego programu NER300, w ramach którego z przychodów pocho-
dzących ze sprzedaży dedykowanej puli uprawnień wspierano inwestycje w innowacyjne insta-
lacje OZE oraz CCS w energetyce. Pomimo mniejszej niż początkowo zakładano skali środków 
dostępnych w ramach programu (ze względu na spadek cen uprawnień), wsparcie z NER 300 
(ponad 2 mld euro) otrzymało 37 dużych projektów OZE oraz jeden projekt CCS. Program przewi-
dywał krajowy limit wsparcia – dofinansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 projekty z jednego 
państwa. Zasada ta była korzystna dla mniejszych gospodarek oraz Europy Środkowej. Pomimo 
tego, większość państw regionu wykazała ograniczone zainteresowanie NER 300. W przypadku 
Polski złożono jedynie trzy wnioski, a dofinansowanie zdobył jeden projekt dotyczący produkcji 
biopaliw, przy czym istotną barierą dla innych (zarówno w obszarze OZE, jak i CCS) był brak krajo-
wych ram regulacyjnych adekwatnie wspierających wdrażanie nowych technologii.
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Wykres 19. Liczba złożonych wniosków oraz projektów wspartych w ramach programu 
NER300

0

2

4

6

8

10

12

14

N
ie

m
cy

W
ło

ch
y

Po
rt

ug
al

ia

H
is

zp
an

ia

Fr
an

cj
a

Sz
w

ec
ja

Cy
pr

W
ie

lk
a 

Br
yt

an
ia

Es
to

ni
a

G
re

cj
a

Ło
tw

a

Ch
or

w
ac

ja

Au
st

ria

Be
lg

ia

Fi
nl

an
di

a

Irl
an

di
a

H
ol

an
di

a

Po
ls

ka

D
an

ia

W
ęg

ry

Bu
łg

ar
ia

Li
tw

a

Lu
ks

em
bu

rg

Sł
ow

ac
ja

Cz
ec

hy

M
al

ta

Ru
m

un
ia

Sł
ow

en
ia

n   Wsparte projekty        n   Złożone wnioski        —   Limit krajowy

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych Komisji Europejskiej

Fundusz na rzecz Innowacji będzie dysponował o połowę większą liczbą uprawnień niż NER 300 
(a według propozycji Parlamentu Europejskiego – nawet dwukrotnie większą), a portfolio wspie-
ranych projektów zostanie poszerzone o innowacje procesowe w przemyśle. Łączne wsparcie 
z Funduszu może wynieść ponad 10 mld euro, z czego istotna część zostanie skierowana prawdo-
podobnie na budowę wielkoskalowych, niskoemisyjnych instalacji w przemyśle ciężkim. Dotych-
czas brakowało wspólnotowego instrumentu wspierającego przemysłowe innowacje procesowe 
na etapie ich wczesnej komercjalizacji. Jest to o tyle istotne, że w przypadku przemysłu cięż-
kiego – w przeciwieństwie do energetyki – brakuje obecnie wypróbowanych technologii pozwa-
lających na osiągnięcie głębokiej redukcji emisji w skali całego sektora. Takimi rozwiązaniami 
mogą być np. nowe sposoby produkcji cementu oraz stali, albo przetestowane instalacje CCS lub 
CCU, pozwalające na wychwytywanie emisji CO2 i ich podziemnego składowania albo komer-
cyjnego wykorzystania w innych obszarach łańcucha dostaw (np. przy produkcji mocznika lub 
polimerów). Dotychczas niskie ceny uprawnień oraz brak dedykowanych instrumentów wsparcia 
uniemożliwiały rozwój tego rodzaju technologii, jednak w kolejnej dekadzie można spodziewać się 
ponownego przyspieszenia prac nad ich wdrożeniem. Będzie to bowiem kluczowy czas na rozpo-
częcie realnych działań redukcyjnych w przemyśle, tak aby w latach 2030-50 mogło dojść do ich 
upowszechnienia (stopniowa wymiana technologii w dużych zakładach, reorganizacja produkcji, 
rozbudowa infrastruktury CCS/CCU), które z kolei jest niezbędne do osiągnięcia celów globalnej 
oraz europejskiej polityki klimatycznej. Fundusz na rzecz Innowacji ma więc przeciwdziałać 
powtórzeniu obecnej, „straconej” dekady dla rozwoju nowych technologii w przemyśle.

Większość instalacji korzystających z nowatorskich metod redukcji emisji w przemyśle ciężkim 
będzie miała charakter inwestycji ponadnarodowych, wymagających wysokich nakładów kapitału 
oraz zaangażowania know how najlepszych europejskich ośrodków naukowych. Warto wyciągnąć 
wnioski z doświadczeń programu NER 300 i zwiększyć krajowe zachęty do ubiegania się o dofi-
nansowanie z Funduszu na rzecz Innowacji (również poprzez zapewnienie stabilnego otoczenia 
regulacyjnego), by tego rodzaju projekty były realizowane również w Europie Środkowej, 
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w tym w Polsce. Pierwsza od dłuższego czasu jakościowa zmiana technologiczna w przemyśle 
ciężkim może być szansą na nowe rozdanie na europejskim rynku, który obecnie cechuje się nasy-
ceniem oraz ograniczonymi perspektywami rozwoju nowych instalacji opartych na technologiach 
konwencjonalnych.

Realizacja długookresowych celów klimatycznych 
wymaga przyspieszenia prac nad wdrożeniami 
niskoemisyjnych technologii przemysłowych 
w przyszłej dekadzie, m.in. dzięki wsparciu 
z Funduszu na rzecz Innowacji. Jest to również 
szansa dla polskiego przemysłu oraz nauki.

 

Wczesne zaangażowanie środkowoeuropejskiego przemysłu oraz ośrodków naukowych we wdra-
żanie niskoemisyjnych technologii przemysłowych o światowym zasięgu zapewni czas na budowę 
kompetencji niezbędnych do tego, aby firmy i jednostki badawcze korzystające ze wsparcia 
Funduszu mogły zyskać dostęp do rynku globalnego, a więc także do zleceń realizowanych poza 
granicami UE. Dotyczy to nie tylko innowacji w przemyśle ciężkim, ale też innych obszarów nisko-
emisyjnych innowacji. Istotną rolę może tu odegrać zaangażowanie środkowoeuropejskich firm 
i sektora naukowego w inne wspólnotowe programy współpracy, takie jak Horyzont 2020 czy 
inicjatywy Europejskiego Instytutu Technologicznego (m.in. Climate-KIC, EIT InnoEnergy). 

Podsumowując, system EU ETS ma potencjał, by stać się jednym z ważnych narzędzi polityki prze-
mysłowej w Europie Środkowej i całej Unii Europejskiej w nadchodzącej dekadzie. Warunkiem 
jest wdrożenie dyskutowanej obecnie jego kompleksowej reformy, oraz poprawa skuteczności 
narzędzi ograniczających ryzyko carbon leakage w niektórych gałęziach przemysłu przetwórczego. 
Kluczową kwestią do uporządkowania na poziomie UE jest połączenie efektywnej osłony prze-
mysłu z maksymalnie korzystną alokacja uprawnień dla regionu. Natomiast na poziomie krajowym 
niezbędne jest wbudowanie systemu EU ETS w instrumentarium krajowej polityki rozwojowej tak, 
aby jego potencjał jako narzędzia modernizacji nie został zmarnowany.
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Schemat 9. System EU ETS jako kompleksowe narzędzie polityki przemysłowej

Wpływy z aukcji EU ETS,
Fundusz Modernizacyjny

Stymulowanie popytu na 
niskoemisyjne rozwiązania 

dostarczane przez przemysł

Fundusz na rzecz Innowacji

Stymulowanie innowacji 
procesowych obniżających 

emisje

Osłona przed carbon leakage
Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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Podsumowanie

 
Współczesne państwa muszą mierzyć się z globalnymi 
i lokalnymi problemami środowiskowymi, postępem 
technologicznym tworzącym nowe i niszczącym stare 
rynki, a także koniecznością zapewnienia trwałego, 
akceptowalnego społecznie modelu rozwoju. Europa 
Środkowa staje dodatkowo przed wyzwaniem trwałego 
dołączenia do europejskiego centrum gospodarczego 
i uniknięcia spowolnienia rozwoju podobnego do tego, 
które dotknęło część Europy Południowej. Inteligentna 
polityka przemysłowa może służyć osiągnięciu tych 
celów, powinna jednak uwzględniać doświadczenia 
międzynarodowe, postępujące zmiany w procesach 
przemysłowych na świecie oraz nowe wyzwania 
stojące przed społeczeństwami w XXI w.

W ciągu ostatniego półwiecza nastąpiła fundamentalna zmiana w funkcjonowaniu przemysłu. O ile 
wcześniej industrializacja postępowała głównie poprzez rozwój na poziomie miast i regionów, 
o tyle obecnie przemysłowe łańcuchy wartości funkcjonują w skali kontynentalnej, a w przypadku 
niektórych branż – również globalnej. Oznacza to, że uprzemysłowienie stało się łatwiejsze – 
na czym skorzystała również Europa Środkowa – ale nie gwarantuje już ono samo w sobie pełnego 
sukcesu rozwojowego. Na znaczeniu zyskuje zdolność osiągania wysokiej produktywności oraz 
skutecznej integracji w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw. Z kolei rozwój krajowej 
produkcji dóbr finalnych generuje coraz słabsze bodźce rozwojowe dla lokalnych poddostawców.

W ostatnich dekadach zmieniało się również myślenie o polityce przemysłowej. Ewoluowało ono 
od powojennego interwencjonizmu, poprzez leseferyzm lat 80. i 90., aż do dominującego obecnie 
spojrzenia hybrydowego, które uwzględnia zarówno zawodność państwa, jak i rynku. Kładzie ono 
z jednej strony duży nacisk na działania horyzontalne, służące budowie otoczenia przyjaznego 
rozwojowi firm z różnych branż oraz akumulacji ponadlokalnych industrial commons, z drugiej zaś 
strony przewiduje możliwość interwencji tematycznych, mających sprzyjać realizacji szerszych 
celów rozwojowych (np. ochrona zdrowia, środowiska, zapewnienie szeroko zdefiniowanego 
bezpieczeństwa) oraz upowszechnianiu się kluczowych technologii o szerokim spektrum zasto-
sowań. Państwo powinno więc występować w roli moderatora rozwoju przemysłu, uwzględnia-
jącego wyzwania społeczne oraz dynamikę postępu technologicznego, pozostawiającego jednak 
sektorowi prywatnemu inicjatywę w przypadku realizacji konkretnych projektów.
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Pomimo powszechnie padających w dokumentach strategicznych deklaracji o systemowym podej-
ściu do polityki przemysłowej oraz o pomocniczej roli państwa, wdrożenie tych zasad w praktyce 
okazuje się sporym wyzwaniem. Dotyczy to również obecnie wdrażanej w Polsce reformy polityki 
rozwojowej, której flagowym dokumentem jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Dotychczasowe działania polskiej polityki publicznej pokazują, że w praktyce samoograniczenie 
się przez państwo do roli moderatora, a nie kreatora rozwoju przemysłu, jest trudne, podobnie 
jak realizacja zasady działania wyprzedzającego. Brak czytelnej hierarchizacji podejmowanych 
działań stwarza ryzyko stawiania na inicjatywy wyspowe, o znikomym znaczeniu dla rozwoju całej 
gospodarki, kosztem zaniedbania budowy systemowych ram sprzyjających inicjatywom sektora 
prywatnego.

Wady i zalety wyłaniającej się nowej polskiej polityki przemysłowej uwypuklają się w jej podejściu 
do wymiaru klimatycznego. Progresywne deklaracje przekładają się na obecnym etapie głównie 
na fragmentaryczne działania, niegwarantujące ani szerszej modernizacji przemysłu, ani wywią-
zania się z zobowiązań klimatycznych, jakie Polska podjęła na arenie międzynarodowej. Nadal 
brakuje spójnych ram krajowej polityki energetyczno-klimatycznej, a opracowanie długookre-
sowej strategii niskoemisyjnego rozwoju polskiej gospodarki jest odłożone w czasie. Prowadzić 
to będzie do reaktywnego podejścia do działań w tak kluczowych – choć mało eksponowanych 
w debacie publicznej – obszarach, jak termomodernizacja budynków czy niskoemisyjne ciepłow-
nictwo. Grozi to także pominięciem możliwości prorozwojowego wykorzystania dostępnych 
instrumentów, takich jak EU ETS, oraz błędami strategicznymi w polityce energetycznej o wielo-
letnich konsekwencjach dla krajowych firm i systemu energetycznego.

Najbliższe kilkanaście miesięcy będzie kluczowym okresem dla powodzenia reformy polskiej poli-
tyki rozwojowej w obszarze przemysłowym oraz klimatyczno-energetycznym. Czy zostaną usta-
nowione nowe, systemowe ramy modernizacji polskiego przemysłu i całej gospodarki, oparte 
– zgodnie z deklaracjami SOR – na podejściu wyprzedzającym, gotowości do zmiany oraz wycho-
dzeniu naprzeciw wyzwaniom społecznym? Czy też wysiłek reformatorski zostanie skierowany 
na wąskie obszary, podczas gdy kwestie systemowe pozostaną w dużej mierze niezmienione? 
Pytanie to pozostaje otwarte.
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udział w projekcie DYNAMIX finansowanym ze środków 7. Programu 
Ramowego, a obecnie jest zaangażowany w projekt COP 21 RIPPLES 
finansowany w ramach programu Horyzont 2020.



Inne publikacje:

„Zapaść – czy fuzja z energetyka uratuje polskie górnictwo?”, 
Bukowski M., Siedlecka U., Śniegocki A., WiseEuropa, Warszawa 2016 

„Polski węgiel: Quo Vadis? Perspektywy Rozwoju Górnictwa Kamiennego w Polsce”, 
Bukowski M., Maśnicki J., Śniegocki A., Trzeciakowski R. WISE, Warszawa 2015

978-83-64813-28-3

ENERGIA, KLIMAT I ŚRODOWISKO

Program Energia, Klimat i Środowisko

Polska, Europa i świat stoją obecnie przed niespotykanymi w historii wyzwaniami środowiskowymi 
i zasobowymi. Uniknięcie groźnych zmian klimatu, poprawa zdrowia publicznego oraz wzrost 
bezpieczeństwa surowcowego wymaga głębokiej transformacji gospodarczej. Wykorzystanie 
szans i uniknięcie pułapek rozwojowych z tym związanych wymaga dogłębnej oceny krótko- 
i długoterminowych skutków polityki ochrony środowiska oraz gospodarowania zasobami 
naturalnymi. W ramach Programu Energia, Klimat i Środowisko przygotowujemy kompleksowe 
analizy sektorowe oraz makroekonomiczne poświęcone szeroko rozumianej niskoemisyjnej 
transformacji gospodarce w Polsce i poza jej granicami. Jesteśmy aktywni w takich obszarach, 
jak: polska oraz unijna polityka energetyczno-klimatyczna, krajowa polityka surowcowa, poprawa 
efektywności zasobowej gospodarki, ochrona środowiska oraz zdrowia publicznego poprzez 
ograniczenie szkodliwych emisji, zrównoważona polityka transportowa. Częścią programu jest 
Projekt Energia i Klimat w ramach którego powstał niniejszy raport.

http://wise-europa.eu/2016/05/16/fuzja-z-gornictwem-ryzykowna-dla-sektora-energetycznego/
http://wise-europa.eu/2016/05/16/fuzja-z-gornictwem-ryzykowna-dla-sektora-energetycznego/
http://wise-europa.eu/2015/06/15/polski-wegiel-quo-vadis-perspektywy-rozwoju-gornictwa-wegla-kamiennego-w-polsce/
http://wise-europa.eu/2015/06/15/polski-wegiel-quo-vadis-perspektywy-rozwoju-gornictwa-wegla-kamiennego-w-polsce/
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