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SŁOWO WSTĘPNE 

Szesnasty numer Przeglądu Nauk Stosowanych ma charakter przeglądowy. 
Składa się na niego dziesięć artykułów, których ogólna tematyka oscyluje wokół 
zagadnień gospodarczych, a w szczególności problematyki rynku pracy, finan-
sowych aspektów działalności przedsiębiorstw, przejawów gospodarki elektro-
nicznej oraz zagadnień społecznych i ich wpływu na rozwój lokalny. Dokonując 
uporządkowania opracowań numeru kierowno się przede wszystkim spójnością 
tematyczną oraz chęcią prezentacji zagadnień wg koncepcji od ogółu do szcze-
gółu. 

W artykule „Kontrowersje wokół reindustrializacji gospodarki” dokonano 
analizy zagadnień związanych z procesem reindustrializacji, która zdaniem au-
torów opracowania jest niezbędna dla zapewnienia trwałego wzrostu gospodar-
czego i pozwoli na przywrócenie zachwianej w ostatnich dekadach równowagi 
pomiędzy usługami a produkcją przemysłową. 

Praca „Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości” obejmuje analizę 
uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości dokonaną w opraciu o istniejący stan 
wiedzy. Podjęto naukowe rozważania nad różnymi ujęciami stymulowania roz-
woju przedsiębiorczości, w szczególności wyeksponowano podejścia liberalne, 
administracyjne, organizacyjne oraz behawioralne. 

Artykuł „Polskie szkolnictwo wyższe a bieżące potrzeby rynku pracy – anali-
za i ocena” koncentruje się na analizie rynku pracy i zapotrzebowaniu na kom-
petencje absolwentów szkół wyższych. Na tle prezentacji danych statystycznych 
ukazano trendy i realne potrzeby rynku. 

Opracowanie „Wiek i płeć jako determinanty aktywności zawodowej ludności 
w Polsce” dotyczy głównych czynników decydujących o aktywności ekono-
micznej ludności. Dokonano analizy sytuacji zatrudniania w kontekście zróżni-
cowania ze względu na wiek oraz płeć zatrudnionych. Bazując na danych staty-
stycznych ukazano trend, który zarysował się w latach 2005-2015 w Polsce. 

W artykule „Spółdzielnia socjalna jako instrument rozwoju społeczności lo-
kalnych” dokonano analizy formy prowadzenia działalności gospodarczej  
w postaci spółdzielni sojalnej. Ukazano rolę i znaczenie tego podejścia w roz-
woju lokalnym, w szczególności jako sposób przeciwdziałania bezrobociu oraz 
podnoszenia konkurencyjności gospodarki.  

Praca „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku  materiałów 
budowlanych na przykładzie rynku materiałów ściennych oraz systemów odpro-
wadzania spalin” dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analizie 
poddano uwarunkowania ekonomiczne oraz motywy podejmowania w Polsce 
inwestycji przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Część empiryczną opracowano 
w opraciu o rynek materiałów budowlanych. 

W opracowaniu „Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w przewidy-
waniu bankructwa przedsiębiorstw” podjęto temat wielowskaźnikowej analizy 
finansowej. Scharakteryzowano sytuację finansową przedsiębiorstw i dokonano 



próby oceny skuteczności przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa z wyko-
rzystaniem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej.  

Artykuł „Charakterystyka polskiego e-konsumenta” koncentruje się na ana-
lizie zachowań konsumenckich w dobie gospodarki elektronicznej ze szczegól-
nym uwzględnieniem motywów kupowania online. Dokonano charakterystyki 
polskiego e-konsumenta w oparciu o dostępne dane statystyczne. 

Opracowanie „Giełdy bitcoina w Polsce” dotyczy bardzo aktualnego zagad-
nienia jakim jest kryptowaluta. Przeprowadzono analizę ofert giełd bitcoina w 
Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań i zagrożeń jakie funkcjonują w obrocie 
walut cyfrowych. 

W pracy „Identyfikacja dostępu do toalet publicznych na przykładzie woje-
wództwa opolskiego” podjęto temat rzadko poruszany w opracowaniach doty-
czących infrastruktury publicznej w Polsce. Analizę empiryczną przeprowadzo-
no na przykładzie wybranego regionu. 
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Kazimierz GÓRKA, Marcin ŁUSZCZYK 

KONTROWERSJE WOKÓŁ  
REINDUSTRIALIZACJI GOSPODARKI 

Streszczenie: Osłabienie gospodarcze, z którym nadal boryka się światowa gospo-
darka, skłania do zwrócenia uwagi na rolę przemysłu w procesie tworzenia dochodu 
narodowego. Zdaniem autorów przeprowadzenie procesu reindustrializacji jest nie-
zbędne i pozwoli na przywrócenie zachwianej w ostatnich dekadach równowagi 
pomiędzy usługami, szczególnie finansowymi a produkcją przemysłową oraz za-
pewni trwały wzrost gospodarczy. Podjęte niedawno w Polsce programy rozwojowe 
zakładają jednak nadmierną centralizację w systemie zarządzania gospodarką, co 
spowodować może spadek efektywności realizowanych przedsięwzięć. 

Słowa kluczowe: redindustrializacja, serwicyzacja, polityka gospodarcza. 

THE CONTROVERSY AROUND THE REINDUSTRIALIZATION  
OF THE ECONOMY 

Summary: The economic slowdown, with which the world economy is still strug-
gling, prones to draw attention to the role of industry in generating the national in-
come. According to the authors, reindustrialization will allow to restore the balance 
between services, particularly financial, and industrial production, and provide sus-
tainable economic growth. However, recent development programmes in Poland 
assume excessive centralization in the economic management, which may result  
in a decrease of the efficiency of implemented projects. 

Keywords: reindustrialization, servicization, economic policy. 

1. WSTĘP 
Uprzemysłowienie, czyli industrializacja, stanowi ważny etap rozwoju cywi-

lizacyjnego, gdyż oznacza nie tylko istotny wzrost udziału przemysłu w zatrud-
nieniu i wytwarzaniu dochodu narodowego, ale także przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego w długim okresie oraz daleko idące zmiany w systemie zarzą-
dzania gospodarką i w życiu społecznym. Jednakże z upływem czasu, głównie 
za sprawą postępu technologicznego i wzrostu stopnia przetwórstwa w przemy-
śle, nastąpił szybszy rozwój sektora usług. Przewaga usług nad produkcją prze-
mysłową znamionuje przejście gospodarki do ery postindustrialnej, czyli po-
przemysłowej. Rodzi to nowe problemy ekonomiczne, jak również kontrowersje 
na temat relacji między tymi sektorami oraz postulaty przywrócenia roli prze-
mysłu w rozwoju gospodarczym i uaktywnienia roli państwa w tej dziedzinie. 
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Celem artykułu jest scharakteryzowanie procesów industrializacji oraz dein-
dustrializacji a następnie ocena celowości i skuteczności podjęcia programu 
reindustrializacji gospodarki w Polsce. 

2. ETAPY REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ 
Powstanie przemysłu wiąże się z wynalezieniem maszyny parowej i zastą-

pieniem manufaktur – a także wielu zakładów rzemieślniczych – przez fabryki  
i produkcję maszynową, co zostało zapoczątkowane w Anglii i Szkocji i obej-
muje lata 1770-1830. Okres ten nazwano I rewolucją. II rewolucja przemysłowa 
wystąpiła na przełomie XIX i XX wieku dzięki rozwojowi nauki i techniki oraz 
takim wynalazkom, jak silnik gazowy, dynamit, maszyna do szycia, maszyna do 
pisania, aparat fotograficzny, a zwłaszcza w wyniku wynalezienia żarówki elek-
trycznej (1879), telefonu (1886) i radia (1908). Z kolei III rewolucja przemy-
słowa została spowodowana przez powszechne zastosowanie komputerów  
i Internetu w II połowie XX wieku, ale ważną cechą tego etapu rozwoju prze-
mysłu jest także szerokie wykorzystanie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
odnawialnych źródeł energii [Rifkin 2012]. 

Pojęcie industrializacji (industrializmu) wprowadzono już w XIX wieku,  
a w XX wieku za sprawą historyka Toma Kempa [Kemp 1998] oraz ekonomi-
stów Simona Kuznetsa, Walta W. Rostowa i Roberta M. Solowa uznano ją za 
najważniejszy czynnik rozwoju, powodujący przyspieszenie wzrostu dochodu 
narodowego (PKB) na mieszkańca w długich okresach czasu o co najmniej 1-
2% rocznie, czyli 15% w ciągu dekady [Luszniewicz 2012: 5-32]. Warto dodać, 
że słowo „przemysł” wprowadził do języka polskiego ks. Stanisław Staszic 
(uczony i działacz gospodarczy, 1755-1826), wywodząc go z łacińskiego słowa 
„industria”, co oznacza skrzętność i przemyślność, czyli przedsiębiorczość. Stąd 
według Staszica przemysł to działalność produkcyjna o charakterze zarobko-
wym (po angielsku industry). Obecnie przemysł najczęściej definiuje się jako 
dział produkcji materialnej zajmujący się wydobywaniem i przetwarzaniem 
surowców na zasadzie podziału pracy i wytwórczości fabrycznej w celu zaspo-
kajania potrzeb społecznych. Jest to jedyny dział wytwarzający środki pracy, ale 
w obecnej dobie przedsiębiorstwa przemysłowe – a także rolnicze – dotąd ty-
powo produkcyjne coraz częściej świadczą również usługi. 

Procesy industrializacji przebiegały początkowo samoczynnie (autonomicz-
nie). Szczególnie w wydaniu brytyjskim a także w Europie Zachodniej i USA 
było to ułatwione przez duże zasoby kapitału i kulturę techniczną oraz liberalny 
system polityczno-gospodarczy. Zatem proces uprzemysłowienia wystąpił  
w okresie międzywojennym w Austrii, Czechosłowacji, Danii, Francji, Niem-
czech, Norwegii i Szwecji, a dopiero po II wojnie światowej w Hiszpanii, Pol-
sce, Włoszech oraz ZSRR (mimo intensywnego programu podjętego w 1929 
roku). Dużą rolę w industrializacji odegrało państwo w Rosji carskiej i ZSRR1, 
                                                 
1 Znamienne, że I projekt wielkiej industrializacji zakładał budowę lub modernizację 
1500 przedsiębiorstw przemysłowych do 1933 roku, m.in. dzięki pomocy koncer-
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system polityczno-gospodarczy. Zatem proces uprzemysłowienia wystąpił  
w okresie międzywojennym w Austrii, Czechosłowacji, Danii, Francji, Niem-
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sce, Włoszech oraz ZSRR (mimo intensywnego programu podjętego w 1929 
roku). Dużą rolę w industrializacji odegrało państwo w Rosji carskiej i ZSRR1, 
                                                 
1 Znamienne, że I projekt wielkiej industrializacji zakładał budowę lub modernizację 
1500 przedsiębiorstw przemysłowych do 1933 roku, m.in. dzięki pomocy koncer-

krajach Europy Wschodniej, Chinach, Japonii, Korei Południowej i innych kra-
jach azjatyckich. Stymulowanie przez rząd łączyło się z tzw. etatyzmem w po-
wiązaniu z nacjonalizacją. W rezultacie tej polityki gospodarczej w państwach 
socjalistycznych udział przemysłu w zatrudnieniu sięgał 25-50%, a w tworzeniu 
PKB aż 50-70%. Rozwinięte kraje kapitalistyczne – później także socjalistyczne 
– oparły swój rozwój na przemyśle ciężkim, czyli górnictwie i hutnictwie,  
a następnie przemyśle przetwórczym, zwłaszcza elektromaszynowym i che-
micznym. W krajach Europy Wschodniej strategia ta nie była tak skuteczna i 
efektywna ze względu na zbyt długie forsowanie przemysłu ciężkiego i gałęzi 
tradycyjnych, wytwarzających wyroby zaopatrzenia materiałowo-technicznego. 
Z kolei niektóre kraje, jak Indie i Turcja, postawiły bardziej na przemysł lekki, 
co wprawdzie skutkuje podażą towarów konsumpcyjnych bezpośrednio na ry-
nek, ale strategia ta okazała się mniej korzystna. 

Rozwój przemysłu doprowadził do końca ery agrarnej w rozwoju cywiliza-
cji. Nastąpiło to z chwilą uzyskania przewagi przemysłu nad innymi sektorami 
gospodarki w zakresie zatrudnienia i wytwarzania PKB, co nastąpiło w Anglii  
w I połowie XIX wieku a w Europie Zachodniej i USA w II połowie XIX wie-
ku. Proces ten nazywamy także sekondaryzacją gospodarki, czyli dominacją 
sektora II w działalności gospodarczej2. 

Wzrost stopnia przetwórstwa przemysłowego i rozwój społeczny zaowoco-
wał ekspansją sektora usług, co oznacza zmniejszenie wagi przemysłu. Cytowa-
ny Jacek Luszniewicz przytacza opinie Alvina Tofflera i Johna Naisbitta,  
że przemysł przestał być „kołem zamachowym” rozwoju gospodarki i społe-
czeństwa. Jest to już powszechna ocena, chociaż zdarzały się odmienne opinie, 
jak na przykład Stanisława Chomątowskiego [Chomątowski 1986], a zwłaszcza 
Marka Garbicza, który wskazuje, że bezwzględny spadek produkcji przemysło-
wej świadczy o złej polityce gospodarczej [Garbicz 2012]. 
  

                                                                                                                   
nów amerykańskich. W czasie kryzysu w USA tysiące Amerykanów wyjechało 
wtedy do Rosji za pracą. Część z nich zginęła bez wieści [Fedorowicz 2016: 54-56]. 
2 Klasyczny podział gospodarki według stopnia przetwórstwa jest następujący: sek-
tor I – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo oraz górnictwo (tzw. sektor surowcowy), 
sektor II – przemysł przetwórczy z energetyką oraz budownictwo (niekiedy także 
górnictwo), sektor III – usługi. Od niedawna wyróżnia się także sektor IV – informa-
tyka, telekomunikacja, B+R, niekiedy także instytucje finansowe (inne nazwy: sek-
tor technologii lub nauki albo wiedzy). Ostatnia propozycja to sektor V – praca dla 
rodziny (w gospodarstwie domowym). Obok tej klasyfikacji powstał inny podział 
gospodarki: sektor przedsiębiorstw, sektor instytucji rządowych i samorządowych 
oraz sektor organizacji społecznych (pozarządowych, NGO-s). Ponadto według 
kryterium własności wyróżniamy sektory publiczny i prywatny. 
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3. ERA POPRZEMYSŁOWA I SERWICYZACJA 
W latach 60-tych, a zwłaszcza 70-tych XX wieku – w tym również w Polsce 

– udział przemysłu w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB zaczął wyraźnie ustępo-
wać sektorowi usług, co znamionowało wykształcenie się fazy czy nawet ery 
postindustrialnej, czyli poprzemysłowej. Najpierw Daniel Bell i Alain Touraine, 
pisząc o nowym etapie rozwoju cywilizacji, upowszechnili termin „społeczeń-
stwo postindustrialne” [Bell 1975]. Następnie, w XXI wieku ugruntowało się 
określenie dezindustrializacja (odprzemysłowienie), które jednak budzi pewne 
kontrowersje na temat roli przemysłu w rozwoju gospodarczym w przyszłości. 

Wprawdzie można przyjąć, że dezindustrializacja jest zwykłym procesem 
rozwojowym w związku z przyspieszeniem dynamiki usług i oznacza jedynie 
relatywne zmniejszenie znaczenia przemysłu (przy wzroście wartości jego pro-
dukcji), to jednak niekiedy fazę poprzemysłową rozumie się dosłownie jako 
zanik tego sektora. W istocie obserwuje się okresowo bezwzględny spadek pro-
dukcji przemysłowej – w wybranych branżach załamanie produkcji jest szcze-
gólnie silne. W Polsce i innych krajach postsocjalistycznych proces ten nasilił 
się na skutek rozpadu ZSRR oraz zmian ustroju politycznego i gospodarczego, 
ale jest to również rezultat transformacji i zmian strukturalnych, mających na 
celu unowocześnienie gospodarki. Bezwzględny spadek produkcji w dłuższym 
okresie występuje sporadycznie i głównie w przemyśle ciężkim, zwłaszcza w 
górnictwie węglowym. W ślad za tym ma miejsce spadek liczby mieszkańców w 
miejskich ośrodkach przemysłowych z gałęziami tradycyjnymi, jak również 
zmniejszenie się udziału wyrobów przemysłowych w handlu zagranicznym. 

W Polsce jednak kwestia dezindustrializacji wzbudziła ostre kontrowersje, 
gdy z po 1989 roku z powodu zmian systemowych – a nie ekspansji usług – 
zlikwidowano 1675 większych przedsiębiorstw przemysłowych, a zatrudnienie 
w przemyśle spadło z 5,2 mln do 2,8 mln pracowników, w ośrodkach badawczo-
rozwojowych z 54 tys. do 7 tys. osób [Karpiński 2013; Woś 2015: 48-51; Kar-
piński 2015: 44-45]. W efekcie w latach 1990-2000 stopa bezrobocia wzrosła  
z 6,5 % do 15,1%. Wprawdzie dzięki dezindustrializacji Europy Zachodniej do 
Polski przeniesiono wiele fabryk, ale proces ten uległ już zahamowaniu. 

W sumie można przyjąć, że rozwój gospodarczy powoduje samoczynne 
zmiany w relacjach między sektorami gospodarki, zwłaszcza w warunkach, gdy 
sektor III sprzyja pełnemu zatrudnieniu i wzrostowi płac. Zatem wskaźnik ela-
styczności dochodowej usług wyższy od 1 prowadzi do zastępowania produkcji 
przemysłowej przez usługi oraz przekształcania struktury popytu w tym kierun-
ku [Jasiński 2012: 16-36]. Obecnie jednak płace w większości usług są mniej 
stabilne i niższe niż w przemyśle, z wyjątkiem działów informacji i komunikacji 
oraz finansów i ubezpieczeń. Potwierdzają to w Polsce dane statystyczne za lata 
2005-2015: wyraźna przewaga przemysłu w wysokości wynagrodzeń odnosi się 
do takich działów usług jak handel i naprawy pojazdów, transport i gospodarka 
magazynowa oraz wiele innych, w tym nawet obsługa rynku nieruchomości, 
chociaż w zmniejszającym się stopniu [Rocznik 2016: 270-272]. 
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Dominacja sektora usług kosztem rolnictwa i przemysłu przejawia się nie 
tylko w zatrudnieniu i dochodzie narodowym ale także w konsumpcji – w struk-
turze wydatków gospodarstw domowych – oraz w innowacyjności przez two-
rzenie wciąż nowych i różnorodnych usług. Otóż w ramach klasycznych już 
rodzajów usług pojawiają się wyższego rzędu usługi transportowe, łączności, 
informatyczne, finansowe, ubezpieczeniowe, turystyczne, biznesowe, edukacji, 
ochrony zdrowia itp. Zjawisko to nosi również miano serwicyzacji [Kiełczewski 
2012: 37-44]. Jego przyczyn upatruje się w rozwoju technologii i wzroście wy-
dajności pracy w przemyśle – co wymusza przenoszenie się pracowników do 
zakładów usługowych – oraz w zwiększaniu się zamożności społeczeństwa. 
Charakterystyczną cechą serwicyzacji jest również wzrost udziału dóbr niemate-
rialnych zarówno w zasobach przedsiębiorstw – co znamionuje gospodarkę 
opartą na wiedzy – jak też w strukturze konsumpcji społecznej. Taka gospodar-
ka jest ponadto mniej uciążliwa dla środowiska naturalnego i sprzyja wdrażaniu 
koncepcji rozwoju trwałego. Dariusz Kiełczewski eksponuje jeszcze tezę Jere-
miego Rifkina, że rozwój serwicyzacji oznacza koniec społeczeństwa konsump-
cyjnego [Rifkin 2003]. 

Na kwestię tworzącego się społeczeństwa konsumpcyjnego inaczej kiedyś 
spojrzał Thorstein Veblen, który w 1899 roku sformułował pojęcie klasy próż-
niaczej (leisure class). Zaliczył do niej m.in. finansistów i spekulantów giełdo-
wych (teraz częściej mówimy: inwestorzy lub rentierzy), a nawet nauczycieli 
uniwersyteckich, którzy na skutek konkurencji rynkowej i nowej przedsiębior-
czości nastawieni są na konsumpcję na pokaz. Zbiorowość ta jest w opozycji do 
klasy pracującej, w tym menadżerów i innych pracowników „świata przemysłu” 
[Veblen 2008]. Problem relacji finansów oraz przemysłu powrócił w nowej  
i ostrej formie po wybuchu kryzysu finansowego – z powodu nadmiaru kredy-
tów hipotecznych i pęknięcia bańki spekulacyjnej – i następnie kryzysu gospo-
darczego w latach 2008-2009 w USA, który potem dotarł do Europy Zachod-
niej, a do Polski tylko jako słabe echo. Otóż banki udzielały zbyt dużo niespła-
calnych kredytów, a inne zainwestowały w zbyt skomplikowane instrumenty 
finansowe, tzw. derywaty, czyli instrumenty pochodne, wtedy oparte na wątpli-
wych należnościach. W połączeniu z zaufaniem do reguł finansowych, które 
nagle zostały naruszone „w pogoni za zyskiem”, owe derywaty doprowadziły do 
tzw. piramid finansowych. Zjawisko to ilustruje aż 10-krotna relacja wyceny 
instrumentów na globalnych rynkach finansowych w wysokości 600 bln USD 
wobec wielkości światowego dochodu narodowego rzędu niespełna 60 bln USD, 
a także wartość takich instrumentów w posiadaniu gospodarstw domowych  
w krajach OECD w wysokości 3 razy wyższej niż PKB tych państw [Orłowski 
2011: 36-37]. Oznacza to dominację sfery finansów nad gospodarką realną, co 
nazwano finansjalizacją współczesnego kapitalizmu [Dembiński 2011], bądź 
finansyzacją życia gospodarczego. Przypomina to poniekąd bogacenie się Hisz-
panii i Portugalii po odkryciu Ameryki bazujące na imporcie złota i innych dóbr 
a zaniechaniu produkcji krajowej, czy ostatnie kłopoty Kolumbii i Wenezueli 
wynikłe z eksportu ropy naftowej i innych surowców bez inwestowania  
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w przemysł przetwórczy. Wracając do kryzysu finansowego 2008-2009 i jego 
skutków, warto podkreślić, że wywołał on ostrą krytykę kapitalizmu. Jej uwień-
czeniem okazała się publikacja Francuza Thomasa Piketty’ego pt. „Kapitał  
w XXI wieku”, w której na bazie statystyki wielu krajów za długi okres wykazu-
je on, że stopa zwrotu z kapitału jest wyższa niż tempo wzrostu płac oraz PKB 
[Piketty 2015]. Powoduje to powiększanie różnic w dochodach i zamożności 
między kapitalistami i pracownikami. To nie tylko dyskredytuje ten ustrój, ale 
grozi wybuchem protestów społecznych. Natomiast w kontekście reindustriali-
zacji istotne jest, że podczas kryzysu w Europie znaczne trudności odczuła 
Wielka Brytania z rozwiniętymi usługami ale z malejącym udziałem przemysłu 
w tworzeniu PKB (w latach 1995-2015 z ok. 20% do niespełna 13%), a o wiele 
mniejsze kłopoty miały Niemcy z przemysłem zapewniającym od lat 23-24% 
PKB [Gross value added and income 2017]. 

Polska należy do krajów o stosunkowo wysokim udziale przemysłu w two-
rzeniu dochodu narodowego (tabela 1), obok kilku innych krajów, głównie  
z Europy Wschodniej (ale przoduje Irlandia ze wskaźnikiem 28-39%). Dla po-
równania warto dodać, że udział rolnictwa i leśnictwa, przemysłu i budownictwa 
oraz usług w tworzeniu PKB kształtuje się w Unii Europejskiej odpowiednio: 
2%-23%-75%, w USA: 1%-22%-77%, natomiast w Chinach: 11%-47%-42%. 
Zatem poza zdecydowanym wzrostem udziału sektora usług w tworzeniu do-
chodu narodowego w wyniku rozwoju społeczno-gospodarczego, nie ma wyraź-
nej tendencji w kształtowaniu wskaźnika przemysłu. Jednak wiele czynników 
przemawia nie tylko za tym, że przemysł jest niezbędny dla zaspokajania okre-
ślonych potrzeb ludności i sektora usług, ale również zapewnia on większą sta-
bilność gospodarki, w tym zwłaszcza zatrudnienia. 

 
Tabela 1. Struktura sektorowa gospodarki w Polsce w latach 2005-2015 w % 

Wyszczególnienie 2005 2015 Zmiany 
2005-2015 

Pracujący 
Rolnictwo i leśnictwo 
Przemysł  
– w tym górnictwo 
Budownictwo 
Usługi 

 
16,6 
22,2 

1,4 
5,1 

56,1 

 
16,1 
20,2 

1,0 
5,7 

58,0 

 
-0,5 
-0,2 
-0,4 
+0,6 
+1,9 

Dochód narodowy (PKB) 
Rolnictwo i leśnictwo 
Przemysł  
– w tym górnictwo 
Budownictwo 
Usługi 

 
2,9 

22,1 
2,3 
6,7 

68,3 

 
2,3 

23,4 
1,6 
7,0 

67,3 

 
-0,6 
+1,3 
-0,7 
+0,3 
-1,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Rocznik Statystyczny 2016: 42, 59, 242-243 i 700-
701] 
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Tabela 1. Struktura sektorowa gospodarki w Polsce w latach 2005-2015 w % 

Wyszczególnienie 2005 2015 Zmiany 
2005-2015 

Pracujący 
Rolnictwo i leśnictwo 
Przemysł  
– w tym górnictwo 
Budownictwo 
Usługi 

 
16,6 
22,2 

1,4 
5,1 

56,1 

 
16,1 
20,2 

1,0 
5,7 

58,0 

 
-0,5 
-0,2 
-0,4 
+0,6 
+1,9 

Dochód narodowy (PKB) 
Rolnictwo i leśnictwo 
Przemysł  
– w tym górnictwo 
Budownictwo 
Usługi 

 
2,9 

22,1 
2,3 
6,7 

68,3 

 
2,3 

23,4 
1,6 
7,0 

67,3 

 
-0,6 
+1,3 
-0,7 
+0,3 
-1,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Rocznik Statystyczny 2016: 42, 59, 242-243 i 700-
701] 

 

4. ODBUDOWA PRZEMYSŁU 
W krajach wysokorozwiniętych wyraźny i postępujący spadek udziału prze-

mysłu na rzecz usług w zakresie podstawowych wskaźników ekonomicznych 
był do niedawna akceptowany i uznawany – upraszczając – jak rezultat upra-
wiania neoliberalnej polityki gospodarczej i funkcjonowania rynku. Jednak  
w XXI wieku coraz szerzej zaczyna się głosić hasła odbudowy przemysłu dzięki 
programom państwowym i co ważne – podjęto już szereg działań na tym polu. 
Mimo to statystyki jak na razie nie wykazują wyraźnej poprawy pozycji prze-
mysłu w sektorowej strukturze gospodarki – z powodu wysokich kosztów pracy 
w tych krajach, automatyzacji procesów produkcyjnych i upowszechnienia ro-
botów, wysokich standardów ochrony środowiska, przenoszenia montowni do 
państw mniej wymagających w kwestiach płacowych i ekologicznych. Ale po-
stulaty reindustrializacji stały się ostatnio jeszcze bardziej nośne i modne, głów-
nie za sprawą walki z bezrobociem oraz troski o płace. W USA i Europie Za-
chodniej klasę średnią tworzą bowiem przede wszystkim pracownicy przemysłu, 
a nie handlu i gastronomii. 

W USA liczba miejsc pracy w przemyśle przewyższyła zatrudnienie w rol-
nictwie ok. 1915 roku i nadal rosła do 1955 roku. Później nastąpił regres gospo-
darczy w stanach najbardziej uprzemysłowionych a północno-wschodnie tereny 
nazwano „pasem rdzy” – głównie z powodu globalizacji oraz taniego importu  
z Azji. Plan reindustrializacji ogłosił prezydent Barack Obama w słynnym 
przemówieniu w Knox College w Galesburgu w 2013 roku. Plan ten został opar-
ty na taniej energii z ropy naftowej i gazu ziemnego a także na tzw. zielonej 
energii, która wprawdzie jest jeszcze dotowana ale jej wykorzystanie uznano za 
czynnik tworzenia nowych miejsc pracy. Republikanie byli na ogół przeciwni 
reformom Baracka Obamy w zakresie ubezpieczeń i ochrony zdrowia a także 
zaostrzania standardów ekologicznych, ale zaczęli sprzyjać odbudowie przemy-
słu w oparciu o tanią energię. Tańsza energia o 20% niż w Europie ułatwia bo-
wiem konkurencję na rynkach międzynarodowych. Kwestię reindustrializacji 
jeszcze bardziej poparł prezydent Donald Trump w imię ochrony krajowego 
przemysłu i rynku, głosząc niekiedy hasła wręcz populistyczne. Ocenia się,  
że dzięki takiej polityce może powrócić do USA nawet 2-2,5 mln miejsc pracy 
w przemyśle. Zwolennikiem reindustrializacji gospodarki amerykańskiej jest 
m.in. znana firma doradcza Boston Consulting Group, która skuteczność takiego 
programu wiąże nie tylko z tanią energią ale także z postępem technologicznym 
w USA w zakresie nowych materiałów (np. grafen), nanotechnologii, druku 
trójwymiarowego, wykorzystania tanich robotów itp. 

W Europie przemysł daje ok. 16% PKB, tworzy 35 mln miejsc pracy, za-
pewnia 75% eksportu, finansuje 80% prywatnych projektów w zakresie B+R. 
Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na rozwój przemysłu od 2010 roku, 
gdy opracowano strategię „Europa 2020”, w której zapowiedziano nową polity-
kę przemysłową w erze globalizacji. W 2012 roku powstał dokument pt. „Sil-
niejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu ożywienia gospodarczego”.  
W dokumentach tych eksponuje się koncentrację polityki przemysłowej na  
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innowacjach, badaniach i rozwoju, unii energetycznej, inwestycjach, moderni-
zacji dla ochrony środowiska, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz konku-
rencyjności gospodarki. Ponadto powstał program „CARS 2020” stanowiący 
pakiet działań stymulujących konkurencyjność przemysłu samochodowego. 

Komisarz przemysłu (a także rynku wewnętrznego i przedsiębiorczości) An-
tonio Tajani, mówiąc w 2014 roku o renesansie przemysłu, zapowiedział, że 
celem Unii jest wzrost jego udziału z 15% do 20% w 2020 roku3. W przeciw-
nym razie „bez przemysłu nie będzie miejsc pracy”. W tym celu Unia będzie 
wspierać nie tylko przemysł motoryzacyjny, maszynowy i farmaceutyczny ale 
także hutniczy i stoczniowy. Komisarz Elżbieta Bieńkowska podkreśliła starania 
Unii w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów, zastosowania odpadów 
jako surowca wtórnego (recykling) i zwiększenia efektywności energetycznej, 
co w sumie ma zapewnić wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego 
(circular economy). Komisja Europejska ogłosiła pod koniec 2014 roku program 
„Inwestycje dla Europy” i powołała Europejski Fundusz Inwestycji Strategicz-
nych (EFSI). Program ten, nazwany potocznie planem Junckera, oferuje pomoc 
finansową w wysokości 500 mld EUR w okresie do 2021 roku celem pobudza-
nia inwestycji priorytetowych i innowacyjnych w takich sektorach, jak infra-
struktura transportowa, informatyka, B+R, unia energetyczna. 

Nowa polityka UE ma zapewnić obronę wspólnej polityki przemysłowej  
i energetycznej oraz rozwój narodowych i ponadnarodowych kompleksów 
przemysłowo-badawczych, wdrażających wysokie technologie (high-tech). 
Chodzi tu o zatrzymanie przenosin produkcji z Europy do „fabryk świata” w 
Chinach, Indiach i innych krajach rozwijających się (tzw. offshoring). Jest to 
trudniejszy problem niż w USA nie tylko ze względu na wyższe ceny energii ale 
także powiązania koncernów-oligopoli aliansami strategicznymi, czyli trwałymi 
interakcjami. W skali Europy jest to bardziej odczuwane albowiem tego typu 
„ekosystem ekonomiczny” ogranicza funkcjonowanie rynku wolnokonkuren-
cyjnego i stwarza większe bariery wejścia na rynek. Dlatego programy reindu-
strializacji gospodarki i postulaty odbudowy „narodowych miejsc pracy” wiążą 
się w USA czy w Polsce z argumentacją patriotyczną o zabarwieniu nacjonali-
stycznym przy wywieraniu nacisku rządu na przedsiębiorstwa państwowe i na-
wet prywatne w sprawie decyzji inwestycyjnych czy hamowaniu zwolnień  
z pracy metodami administracyjnymi [Hryniewicz 2013: 49-71]. W taki sposób 
m.in. przeniesiono znaczną część produkcji Fiata z Polski do Włoch. We Francji 
o interes narodowy w tym sektorze ma dbać powołane w 2012 roku Minister-
stwo ds. Reindustrializacji. 

 
 
 

                                                 
3 W innych klasyfikacjach lub źródłach wskaźnik ten wynosi 16%, a razem z elek-
troenergetyką prawie 19%. Wskaźnik 20% był już notowany około 1990 roku. 
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3 W innych klasyfikacjach lub źródłach wskaźnik ten wynosi 16%, a razem z elek-
troenergetyką prawie 19%. Wskaźnik 20% był już notowany około 1990 roku. 

5. REINDUSTRIALIZACJA W POLSCE 
Kwestia industrializacji stała się przedmiotem dyskusji jako echo zamierzeń 

unijnych. Początkowo przedstawiciele kręgów liberalnych uznali taki program 
za zbędny, gdyż ich zdaniem – po intensyfikacji polityki gospodarczej w krajach 
wysoko rozwiniętych celem zwalczania następstw kryzysu finansowego – pań-
stwo nie powinno wyręczać rynku w większym stopniu niż dotąd. Ostatnio jed-
nak dyskusja koncentruje się nad realnością zadań podejmowanych w programie 
reindustrializacji, uznając go na ogół za mało realny z powodu braku źródeł 
finansowania. 

Udział przemysłu w zatrudnieniu w gospodarce narodowej w wysokości 
20% oraz w tworzeniu PKB ponad 23% (tabela 1) należy uznać za dość wysoki, 
co zresztą ułatwiło przejście przez okresy osłabienia gospodarczego w latach 
2008-2009 i 2012-2015 (ale w inwestycjach osłabienie to występuje nadal). 
Oznaką słabości przemysłu jest m.in. ujemne saldo handlu zagranicznego, które 
po 2000 roku sięga 10-20 mld euro rocznie (w 2015 r. zanotowano wreszcie 
nadwyżkę 3,7 mld euro), gdyż zdaniem ekonomistów jest to wynikiem wyso-
kiego udziału w eksporcie wyrobów średniej i niskiej techniki; udział wyrobów 
high-tech sięga tylko 8,5% przy średniej w UE ok. 17%, a w Izraelu nawet 40% 
[Sierpińska 2017]. Izrael jest krajem wyjątkowym, ale warto podkreślić, że dzia-
ła tam 300 zagranicznych firm a przemysł ściśle współpracuje z rządem oraz 
uniwersytetami. 

Proces reindustrializacji zapoczątkował oficjalnie rząd premiera Donalda Tu-
ska ogłaszając pod koniec 2012 roku program „Inwestycje polskie”, którego 
celem było ożywienie gospodarki drogą inwestowania w infrastrukturę transpor-
tową i energetykę. Program przewidywał inwestycje w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego z pomocą kredytową Banku Gospodarstwa Krajowego. Do 
jego realizacji powołano Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Polskie Inwestycje 
Rozwojowe SA. Po wyborach w 2015 roku nowy rząd utworzony przez PiS 
przekształcił tę Spółkę w spółkę rządową Polski Fundusz Rozwoju. W lutym 
2017 roku Rada Ministrów przyjęła dokument pt. Strategia na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju [Strategia 2017], która została nazwana Planem Morawiec-
kiego (ze względu na autorstwo wicepremiera Mateusza Morawieckiego). Rea-
lizacja wyznaczonych w Strategii zamierzeń wymagać będzie znacznych nakła-
dów finansowych, w tym środków publicznych (krajowych i zagranicznych) 
około 1,5 bln zł do 2020 roku i ponad 0,6 bln zł pochodzących z sektora pry-
watnego [Strategia 2017: 365]. Sformułowano bardzo ambitne cele i zadania, 
które rzeczywiście mogłyby przyczynić się do zbudowania przemysłu przyszło-
ści, ale krytycznie ocenia się możliwości realizacji większości zadań ze wzglę-
dów techniczno-organizacyjnych i czasowych oraz finansowych. Ponadto wyda-
je się, że przyjęty sposób finansowania prowadzi do drenowania spółek Skarbu 
Państwa i osłabienia ich skuteczności, nie mówiąc o nadmiarze dyrektywności 
w zarządzaniu tym sektorem. 
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Plan Morawieckiego stanowi wizję, a w mniejszym stopniu także program 
wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i przełomowych 
produktów, jak na przykład: 
 podjęcie na dużą skalę pojazdów elektrycznych i stworzenie klastra elektro-

mobilności, 
 rozwój technologii lotniczych i kosmicznych oraz budowa Centralnego Portu 

Lotniczego między Łodzią i Warszawą, a także Centralnego Dworca Kole-
jowego, 

 projektowanie i budowa jednostek pływających nowego typu, jak promy 
pasażerskie (program „Batory”), oraz konstrukcji morskich, jak platformy do 
wydobycia ropy naftowej gazu ziemnego, 

 wytwarzanie urządzeń i sprzętu medycznego oraz wyrobów farmaceutycz-
nych, 

 rozwój nanotechnologii i nanomateriałów o specyficznych własnościach (w 
wyniku syntezy pojedynczych molekuł i programowanego uporządkowania 
atomów), 

 rozbudowa przemysłu meblarskiego z zastosowaniem nowych technologii i 
ekologicznego wzornictwa. 
Flagowym elementem Planu Morawieckiego jest uruchomienie produkcji po-

jazdów elektrycznych. Na świecie jest już ponad 10 mln aut hybrydowych, wy-
twarzanych przez kilka znanych firm samochodowych a sama Toyota oferuje aż 
33 modele. W Polsce zarejestrowanych jest ok. 22 tys. takich aut i 450 aut elek-
trycznych, a więc niewiele, ale przewiduje się stopniowy wzrost importu. Pro-
jekt E-bus zakłada rozwój produkcji autobusów elektrycznych na potrzeby miej-
skie i polski przemysł ma już w tej dziedzinie duże doświadczenie. Natomiast 
dla produkcji elektrycznych samochodów osobowych nie mamy takiego zaple-
cza. Na razie powołano ElektroMobil Poland SA przez państwowe koncerny 
energetyczne Enea, Energa, PGE i Tauron oraz ogłoszono konkurs na zaprojek-
towanie popularnego auta na prąd. Nieco wcześniej w Mielcu zaprojektowano 
auto elektryczne ELV001 dzięki wsparciu z dotacji unijnych przez Małopolską 
Agencję Rozwoju Regionalnego. Produkcja samochodu z konkursu ma ruszyć  
w 2018 roku, a od 2021 roku w ilości 100 tys. rocznie. Fachowcy twierdzą, że  
w tak krótkim czasie jest to niewykonalne, nawet przy dostępie do środków 
finansowych [Grzeszak 2017: 44-47]. Oprócz czasu na projektowanie i budowę 
fabryki, trzeba uruchomić produkcję lub zakupy akumulatorów, stworzyć sieć 
stacji do ich ładowania oraz ewentualnie do tankowania pojazdów zasilanych 
gazem sprężonym CNG i gazem skroplonym LNG (a następnie stacji dla aut 
wodorowych). Nie wprowadzono dotąd ulg dla nabywców samochodów elek-
trycznych, jedynie obniżono podatek akcyzowy do 3,1%. Dotacje na ten cel we 
Francji, Niemczech i Szwecji wynoszą 4-6,3 tys. EUR a w Słowenii nawet 7500 
EUR [Łuszczyk 2017]. 

Rozbudowa przemysłu lotniczego jest ułatwiona dzięki funkcjonowaniu kla-
stra przemysłowego „Dolina Lotnicza” w województwie podkarpackim, który 
liczy już 155 firm, w tym 11 dużych fabryk, skupia 25 tys. pracowników i daje 
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fabryki, trzeba uruchomić produkcję lub zakupy akumulatorów, stworzyć sieć 
stacji do ich ładowania oraz ewentualnie do tankowania pojazdów zasilanych 
gazem sprężonym CNG i gazem skroplonym LNG (a następnie stacji dla aut 
wodorowych). Nie wprowadzono dotąd ulg dla nabywców samochodów elek-
trycznych, jedynie obniżono podatek akcyzowy do 3,1%. Dotacje na ten cel we 
Francji, Niemczech i Szwecji wynoszą 4-6,3 tys. EUR a w Słowenii nawet 7500 
EUR [Łuszczyk 2017]. 

Rozbudowa przemysłu lotniczego jest ułatwiona dzięki funkcjonowaniu kla-
stra przemysłowego „Dolina Lotnicza” w województwie podkarpackim, który 
liczy już 155 firm, w tym 11 dużych fabryk, skupia 25 tys. pracowników i daje 

produkcję samolotów i podzespołów, jak np. podwozia i elementy systemu ste-
rowania, o wartości 3 mld USD rocznie, z przeznaczeniem głównie na eksport 
[Socha 2017: 36-38]. Ważnym czynnikiem stymulującym rozwój tej branży jest 
również przystąpienie Polski w 2012 roku do Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA) ze składką 30 mln EUR rocznie (budżet ESA w 2016 r. to 5,25 mld Eur) 
oraz utworzenie w 2014 roku Polskiej Agencji Kosmicznej i prowadzenie pro-
gramu satelitarnego przez obserwację Ziemi z kosmosu. Polski przemysł produ-
kuje podzespoły dla satelitów i urządzeń kosmicznych (m.in. detektory pod-
czerwieni w łaziku marsjańskim Curiosity). Jednakże wątpliwości wzbudza 
podjęcie zarzuconego kiedyś projektu budowy Centralnego Portu Lotniczego, 
gdyż zmodernizowano już lotniska na Okęciu i w Modlinie. Nowy projekt 
przewiduje budowę w ciągu 10 lat wielkiego lotniska o przepustowości 30-60 
mln pasażerów rocznie (obecnie ta liczba na Okęciu sięga 13 mln z możliwością 
zwiększenia do 20 mln) z zamiarem stworzenia centrum przesiadkowego (tzw. 
hub lotniczy) na wzór Frankfurtu czy Paryża, co krytycy zaliczają do marzeń. 
Natomiast z powszechną akceptacją ruszyła już budowa kolei dużych prędkości, 
chociaż z różnym powodzeniem. Sztandarowym projektem są także „autostrady 
wodne”, czyli dostosowanie Odry i Wisły oraz jej połączeń międzynarodowych 
do intensywnej żeglugi celem zapewnienia najtańszego transportu towarów 
masowych, jak również przekopanie Mierzei Wiślanej i rozbudowa portu  
w Elblągu. Regulacja i pogłębienie Odry a zwłaszcza Wisły okazuje się bardzo 
kosztowna (ok. 60 mld zł) i ponadto jest przedmiotem krytyki przez organizacje 
ekologiczne.  

Plan Morawieckiego i polityka obecnego rządu wprowadza dużą centraliza-
cję w systemie zarządzania gospodarką. Wymownym przykładem jest przyjęcie 
w projekcie nowego Prawa wodnego utworzenie przedsiębiorstwa „Wody Pol-
skie”, które będzie zarządzać całą gospodarką wodną w kraju. Odchodzimy więc 
od z trudem wdrażanej francuskiej koncepcji zarządzania dorzeczami przez 
odpowiednie władze terenowe. Nigdzie w Europie nie ma takiej centralizacji 
zarządzania gospodarką wodną. Z kolei Krajową Spółkę Cukrową, która już jest 
holdingiem wielobranżowym (obok cukrowni produkujących 40% krajowego 
cukru grupuje inne spółki branży rolnej), planuje się przekształcić tę spółkę  
w Polski Narodowy Holding Spożywczy. Byłby to konglomerat skupiający 
cukrownie, zakłady zbożowe, spółki nasienne, hodowlane itd. Eksperci oceniają, 
że tak rozbudowany i różnorodny branżowo holding nie będzie mieć ekono-
micznego sensu. 

6. ZAKOŃCZENIE 
Ponowna industrializacja w warunkach postkryzysowej rzeczywistości jest 

procesem niezbędnym. Pozwoli na przywrócenie zachwianej w ostatnich deka-
dach równowagi pomiędzy usługami a produkcją przemysłową. Brak jest jednak 
jednoznacznej diagnozy w kwestii roli państwa w dokonujących się przekształ-
ceniach gospodarki. Należałoby uznać za słuszne poglądy ordoliberałów, którzy 
postrzegają państwo jako podmiot stanowiący zasady porządku konkurencyjne-
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go i gwaranta ich przestrzegania, a nie w roli wiodącego gracza na rynku [Euc-
ken 2005]. 

W Polsce realizowana obecnie industrializacja charakteryzuje się wysokim 
stopniem centralizacji. Powstaje nawet wrażenie, że obecne władze pragną prze-
licytować poprzedni rząd i propagują nowe rozwiązania bez pogłębionej analizy 
i głównie w celu osiągnięcia korzyści politycznych. Wynika to także przesadnej 
wiary w rolę państwa oraz skuteczność koncentracji zarządzania gospodarką. 
Niestety wielu ekonomistów wyraża uzasadnione obawy, że sterowanie gospo-
darką w zapowiadanej formie jest mało efektywne oraz prowadzi do marnotra-
wienia i tak już ograniczonych zasobów. 
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