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Szanowna Pani Komisarz, 

 

zwracam się do Pani dzisiaj jako przedstawiciel związku zawodowego 

IG Metall, największego związku zawodowego w Niemczech. IG Metall 

cieszy się bardzo, iż Komisja Europejska ocenia rolę przemysłu jako 

bardzo ważną i że zainicjowała strategię reindustrializacji Europy i że 

ogłosiła osiągniącie 20%-towego udziału sektora przemysłowego jako 

cel polityczny w uzupełnieniu triady celi klimatycznych na rok 2020. 

Produkcja przemysłowa jest jedną z najbardziej stabilnych podstaw 

gospodarek narodowych. Wiele krajów europejskich zawdzięcza swój 

dobrobyt przemysłowi, ale również Europa jako całość zawdzięcza 

przemysłowi swoją silną pozycję ekonomiczną w obecnej konstelacji 

światowej. 

 

To, jak będzie wyglądała Europa za pięć czy dziesięć lat, zależy w 

sposób decydujący od tego, czy i jak uda nam się stworzyć realne 

wartości, pracę i bezpieczeństwo socjalne. 

 

Trzeba zatrzymać postępującą utratę znaczenia przemysłu. Utrata 

miejsc pracy w przemyśle i całych zakładów pracy jest nie tylko 

wynikiem kryzysu finansowego i gospodarczego w latach 2008/2009, ale 
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także problemów strukturalnych takich jak brak inwestycji na badania i inwestycje, 

korupcji i oszustw podatkowych. 

 

Przez wiele lat ignorowano fakt, iż przemysł jest złożonym systemem sieci lub 

clustrów, w których wszystko zazębia się ze sobą. System ten jest utrzymywany, 

stabilizowany i rozwijany dalej przez współdziałanie aktorów polityki przemysłowej – 

przedsiębiorstw i ich stowarzyszeń, instytutów badawczych, instytucji państwowych 

oraz związków zawodowych oraz przedstawicieli interesów pracowniczych na 

poziomie zakładowym. Współdecydowanie odgrywa w tym kompleksie znaczącą 

rolę i jest cechą charakterystyczną europejskiego modelu społecznego.  

Jeżeli zrezygnujemy lekkomyślnie z pojedynczych elementów tego systemu, jeżeli 

pogodzimy się z redukowaniem przemysłu, może wyniknąć z tego spirala w dół, 

jaką widzimy w wielu częściach Europy. Właśnie w tak zwanych krajach objętych 

kryzysem zaniedbano w ostatnich dekadach starania o powstrzymanie 

deindustrializacji i słabości eksportowej własnej gospodarki.  

 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Niemczech, gdzie niemiecki model 

współdecydowania sprawdził się w reakcji na kryzys roku 2008. Niemcy są w 

znacznie lepszej sytuacji ze swoimi wieloma konkurencyjnymi przedsiębiorstwami 

oraz stosunkowo wysokim udziałem przemysłu w tworzeniu wartości dodanej. 

Niemiecka gospodarka nastawiła się już wcześniej na nowe rynki w Azji i odnosi tam 

spore sukcesy, przy czym warto zaznaczyć, że w branżach przemysłowych 

nastawionych na eksport mamy wysokie płace.  

 

Mimo że bilans wielu krajów europejskich wygląda nie najlepiej, z optymizmem 

patrzę na Europę. W Hiszpanii, Włoszech, Francji i takim dawnym kraju 

uprzemysłowionym jak Wielka Brytania mamy mocne punkty przemysłowe, których 

jeszcze nie utraciliśmy. Powinny one być punktem wyjściowym dla europejskiej 

reindustrializacji. 

 

Szanowna Pani Komisarz, 

 

rozpoznała Pani powagę sytuacji i konieczność reindustrializacji. Musimy jednak 

realistycznie spojrzeć na stan, w jakim znajduje się obecnie nasz przemysł. Do tej 

pory strategia reindustrializacji nie odniosła sukcesu. Deindustrializacja postępuje. 

Zamiast orientować się na udział przemysłu w wysokości 20% cieszymy się, jeśli nie 

spadniemy poniżej 15%. 

 

Nasz przemysł opiera się na pracownikach. To oni przede wszystkim poprawiają 

poprzez innowacje procesy w zakładach pracy i produkty i w ten sposób 

przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstw. Z pewnym zdziwieniem przyjąłem 
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zatem do wiadomości Pani list do ministrów Rady ds Konkurencyjności i członków 

Parlamentu Europejskiego sprzed paru tygodni. Jestem zdziwiony dlatego, że moim 

zdaniem niedostatecznie uwzględnia Pani i wspiera potencjał i znaczenie 

pracowników w Pani strategii reindustrializacji. 

 

Badania i rozwój są nieodzowne dla naszej gospodarki, jeżeli chcemy utrzymać 

naszą pozycję na rynku z innowacyjnymi produktami. Ale kto prowadzi badania jeśli 

nie pracownicy! Sukces niemieckiego przemysłu wynika z tego, że wysoce 

wykwalifikowani pracownicy działów badań i rozwoju, przede wszystkim 

inżynierowie, pracują ręka w rękę z mistrzami i technikami. Dzięki konsekwentemu 

dokształcaniu i kwalifikowaniu musimy utrzymywać nasze know how na najnowszym 

poziomie. Uda się to z ludźmi, którzy są wspierani, którzy otrzymują godziwą zapłatę 

za swoją dobrą pracę i którzy nie muszą żyć z ciągłą obawą o przyszłość swojego 

miejsca pracy.  

 

Musimy wspólnie tworzyć w Europie wielostronny, konkurencyjny krajobraz 

przemysłowy z zapewnioną przyszłością zawsze z celem utrzymania i tworzenia w 

Europie przemysłowych miejsc pracy. W tym celu Europa potrzebuje warunków dla 

wzmocnienia gospodarki realnej. 

 

Potrzebujemy jasnego porozumienia się co do tego, w jakie branże i technologie 

chcemy inwestować. W tym celu trzeba otworzyć potencjał wiodących rynków. Obok 

przemysłu samochodowego, budowy maszyn i przemysłu lotniczego należą do nich 

między innymi technika kolejowa, branża energetyczna, cyfrowa technika sieciowa 

oraz telekomunikacja. Na tych rynkach przewodnich cały europejski łańcuch 

tworzenia wartości, od zaopatrzenia w surowce poprzez produkcję aż po 

innowacyjne zastosowania, musi zostać zmodernizowany i zabezpieczony na 

przyszłość. W tym celu potrzebna jest możliwie jak najdalej idąca wspólna 

europejska strategia. 

 

Zabezpieczenie przyszłości oznacza z naszego punktu widzenia, iż myślimy 

kompleksowo i całościowo o wszystkich procesach ekonomicznych, ekologicznych i 

społecznych. Dlatego ludzie muszą uczestniczyć w koncepcji, planowaniu i 

tworzeniu nowych produktów tak samo jak w kwestii tego, co się dzieje z wynikami i 

sukcesami naszego wspólnego działania.  

 

Potrzebujemy dostatecznych środków dla długoterminowych inwestycji i polityki 

długofalowej! Plan inwestycyjny Junckera jest ważnym i słusznym krokiem. Plan 

inwestycyjny prezydenta Komisji Junckera musi zostać dalej rozwinięty w kierunku 

ekologicznego, socjalnego i stałego odnowienia przemysłu. 
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Musimy porzucić myślenie w wąskich kategoriach narodowych. Dla Europy spójnej 

pod względem ekonomicznym i społecznym potrzebujemy europejskich projektów, 

które mają na uwadze głównie regiony o gorszej pozycji, i które służą wszystkim. 

 

Polityka nie jest celem samym w sobie. Ma ona z powodzeniem stwarzać pracę i 

dobrobyt. Ma służyć europejskim społeczeństwom i ich obywatelkom i obywatelom. 

Tylko z ich udziałem uda nam się utrzymać nasz przemysł, zmodernizować go i 

rozwinąć. 

 

Konieczny jest w tym celu szeroki dialog między Komisją a państwami 

członkowskimi. Nasze doświadczenia z „niemieckim modelem” pokazują nam, iz 

włączenie do tego procesu partnerów społecznych zarówno na poziomie 

europejskim jak i narodowym ma ogromne znaczenie dla dyskusji prowadzącej do 

celu i społecznej akceptacji dla dokonanych ustaleń. 

 

Dlatego proszę Panią usilnie o włączenie wszystkich aktorów gospodarczych, tzn. 

pracodawców i ich stowarzyszeń oraz organizacji pracowniczych, w dyskusje na 

temat głównych punktów polityki przemysłowej oraz dalszych etapów Pani strategii 

reindustrializacji w Europie. 

 

Wielkie wyzwania wymagają szerokiej akceptacji. Tylko w ten sposób możemy 

sobie wspólnie poradzić z wyzwaniami związanymi z konkurencyjnym, udanym 

ekonomicznie i ekologicznie i stabilnym społecznie rozwojem przemysłowym w 

Europie.  

 

Z poważaniem 

 

 

 

Wolfgang Lemb 

Członek Zarządu IG Metall 

 

 

 


