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Adam A. Ambroziak1

EWOLUCJA ZASAD UDZIELANIA POMOCY
PUBLICZNEJ PO ROZSZERZENIU UE W 2004 ROKU.
KONSEKWENCJE DLA POLSKI

Wstęp
Na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja Europejska posiada wyłączne kompetencje do kontrolowania pomocy publicznej
udzielanej przez państwa członkowskie UE. Jej silna pozycja wynika z konieczności zapewnienia wolnej konkurencji na jednolitym rynku europejskim, który,
jako w dużym stopniu zliberalizowany i zunifikowany obszar gospodarczy, jest
bardzo wrażliwy na wszelkie przejawy interwencjonizmu rządowego. Część
finansowych interwencji państwa jest prowadzona z wykorzystaniem środków unijnych, których wartość w ostatnich latach znacząco wzrosła. Ostatnie
zmiany w prawie pomocy publicznej miały miejsce ponad siedem lat temu,
przed rozpoczęciem perspektywy finansowej na lata 2007–2013. W 2012 r.
Komisja przystąpiła do reformy zasad udzielania pomocy publicznej z wizją
ich dostosowania do problemów, jakie pojawiły się w związku z kryzysem gospodarczym, do oczekiwań sformułowanych w strategii Europa 2020, a także
założeń wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Głównym celem
niniejszego opracowania jest ocena zbieżności celów obu reform z interesem
i praktyką udzielania pomocy publicznej w Polsce. Ponadto zostanie zbadana
struktura pomocy publicznej w Polsce po akcesji do UE w porównaniu do sytuacji w innych państwach członkowskich oraz zostaną wskazane najbardziej
wrażliwe kwestie związane z dysponowaniem środkami publicznymi w trakcie
nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020.
1

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra
Integracji Europejskiej im. J. Monneta.
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1. Koncepcja „prolizbońskiej” pomocy publicznej
Po utworzeniu jednolitego rynku europejskiego w 1993 r., a wraz z nim wprowadzeniu programu eliminacji większości barier w przepływie towarów, jedynym instrumentem radykalnego interwencjonizmu państwowego, jaki pozostał w gestii rządów państw członkowskich, stała się pomoc publiczna. Mimo
generalnego zakazu jej stosowania znakomita większość państw starała się
poprawić pozycję konkurencyjną swoich przedsiębiorców poprzez subsydia.
Dotyczyło to całej gospodarki – nie tylko sektorów tzw. wrażliwych, w których
zidentyfikowano znaczące przerosty mocy produkcyjnych, małą produktywność, słabnący popyt na wytwarzane towary i rosnącą konkurencję cenową
spoza Europy.
Istotna zmiana podejścia do polityki pomocy publicznej nastąpiła dopiero
w związku z wypracowywaniem strategii lizbońskiej z 2000 r. W strategii podkreślono bowiem, że uczciwe i jednolicie stosowane zasady pomocy państwa
są niezbędne, aby przedsiębiorstwa mogły się rozwijać i skutecznie działać,
mając równe szanse na rynku wewnętrznym UE. W konsekwencji Rada oraz
Komisja zostały zobowiązane do dalszych wysiłków na rzecz promowania
konkurencji i zmniejszenia ogólnego poziomu pomocy państwa, przesunięcia wsparcia z pojedynczych przedsiębiorstw lub sektorów w kierunku celów
horyzontalnych: na zatrudnienie, rozwój regionalny, ochronę środowiska,
szkolenia, badania i rozwój [Rada Europejska 2000]. Rok później, w trakcie wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej w 2001 r., wprowadzono do konkluzji
prezydencji zapis o konieczności ograniczenia poziomu pomocy publicznej
oraz zapewnienia transparentności interwencji rządowych. Państwa członkowskie zobowiązały się do zmniejszenia wielkości pomocy w odniesieniu do
PKB najpóźniej od 2003 r. oraz zmiany kierunków jej udzielania na rzecz celów
niezwiązanych z konkretnymi sektorami, włączając w to aspekty spójnościowe.
Nie uzgodniono wówczas konkretnych wartości, jednakże warto zauważyć, że
dzięki wysiłkom prezydencji szwedzkiej udało się określić zarówno wskaźnik
(udział pomocy w PKB), kierunek, jak i termin zmian [Rada Europejska 2001].
W kolejnych latach poszukiwano instrumentów realizacji przyjętej w 2000 r.
strategii lizbońskiej. Komisja Europejska, identyfikując narzędzia wsparcia, ponownie wskazała, że kontrola pomocy państwa może się przyczynić do realizacji
celów lizbońskich poprzez uniknięcie zakłócenia konkurencji przy jednoczesnym przekierowaniu pomocy z działań sektorowych na rzecz horyzontalnych
[Komisja Europejska 2004a]. Za konieczną uznano reformę systemu pomocy
państwa w zakresie innowacji, badań i rozwoju (B+R) oraz kapitału podwyższonego ryzyka. Ponadto zaznaczono, że państwa członkowskie powinny ograni-
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czać przyznawaną pomoc i skierować ją raczej na określone typy działań o wysokim potencjale wzrostu (niezależnie od sektorów) [Komisja Europejska 2005a].
Z tymi tezami w pełni zgodzili się szefowie rządów i głowy państw członkowskich. Rada Europejska w marcu 2005 r. powtórzyła swoje wcześniejsze
wezwania do działań zmierzających do obniżenia ogólnego poziomu pomocy
państwa i jednoznacznego ukierunkowania jej na cele związane z badaniami,
rozwojem, kapitałem ludzkim, zmniejszaniem dysproporcji regionalnych [Rada
Europejska 2005]. Polityczna akceptacja ograniczania interwencjonizmu państwowego została odzwierciedlona w koncepcji reformy pomocy publicznej
z 2005 r. Komisja, opracowując ówczesne zmiany w polityce pomocy państwa,
przyjęła, że konkurencja jest niezbędna do zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej, gdyż „nagradza sprawne i nowatorskie firmy” [Komisja
Europejska 2005b]. Zaproponowano zatem ograniczenie wielkości i zmianę
kierunku udzielania pomocy publicznej na rzecz działań we wspólnym interesie (art. 107 ust. 3 b. TFUE) oraz racjonalizację i usprawnienie procedur w celu
redukcji liczby przypadków pomocy zgłaszanych do Komisji i przyspieszenie
procesu decyzyjnego w sprawie notyfikowanych środków pomocowych.
Mając polityczne poparcie ze strony Rady Europejskiej, Komisja Europejska
w ramach reformy z 2005 r. wprowadziła szeroki zakres przedmiotowy dopuszczalnej pomocy horyzontalnej (a więc kierowanej nie do specyficznych sektorów, lecz do wszystkich przedsiębiorców): na ochronę środowiska [Komisja
Europejska 2008; Ambroziak 2008a], na badania, rozwój i innowacje [Komisja
Europejska 2006a], na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka
[Komisja Europejska 2006 a], w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw [Komisja Europejska 2004b], na szkolenia [Komisja Europejska 2009d] i zatrudnienie pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji [Komisja Europejska 2009e], dla małych i średnich przedsiębiorców
[Rozporządzenie Komisji nr 800/2008], a także na inwestycje w regionach
[Komisja Europejska 2006c; Ambroziak 2006a].
Ponadto ograniczono możliwości udzielania pomocy sektorowej: stopniowo wygaszano przepisy umożliwiające subwencjonowanie poszczególnych
sektorów gospodarki, w tym węglowego, stoczniowego, motoryzacyjnego,
stalowego, włókien syntetycznych. Na ich podstawie państwa członkowskie
mogły relatywnie swobodnie wspierać nie tylko inwestycje, ale również i operacyjną działalność przedsiębiorców w sektorach wrażliwych. Komisja, w ramach
reformy z 2005 r., nie przedłużyła okresu ich obowiązywania, a wszystkie sektory zostały objęte horyzontalnymi rozwiązaniami, które w przypadku nowych
państw członkowskich nie w pełni odpowiadały ich ówczesnym potrzebom
i oczekiwaniom (tabela).
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Dopuszczalne rodzaje wybranych kategorii pomocy sektorowej w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku
Kategoria pomocy
państwa

Dopuszczalne rodzaje pomocy sektorowej
• na ograniczenie działalności
• na dostęp do zasobów węgla
Dla przemysłu węglo• na inwestycje początkowe
wego
• na bieżącą produkcję
• na pokrycie kosztów nadzwyczajnych
• na zamknięcie
• na badania, rozwój oraz innowacje
• restrukturyzacyjna
Dla przemysłu stocznio- • na tworzenie miejsc pracy
wego
• na kredyty eksportowe
• na rozwój
• regionalna (inwestycyjna)
• na zamknięcie zakładów
Dla przemysłu stalowego
• na restrukturyzację
• na ratowanie i restrukturyzację
Dla przemysłu włókien
• regionalna (inwestycyjna)
sztucznych
• na badania i rozwój
• na innowacje
oraz
• na ochronę środowiska
• na szkolenia
dla przemysłu motoryza• na modernizację
cyjnego
• operacyjna
Na duże projekty inwesty- • regionalna (inwestycyjna, z wieloma
ograniczeniami sektorowymi)
cyjne (wielosektorowa)

Data obowiązywania
podstawy prawnej
[Rozporządzenie Rady
nr 1407/2002]:
31.12.2010
[Decyzja Rady
nr 2010/787/UE]:
31.12.2027

[Komisja Europejska
2003]: 31.12.2006

[Komisja Europejska
2002]: 31.12.2009
[Komisja Europejska
1996]: 31.12.2002
oraz
[Komisja Europejska
1997]: 31.12.2002
[Komisja Europejska
2002]: 31.12.2009

2. Praktyka udzielania „prolizbońskiej” pomocy publicznej w UE
Analizując dane dotyczące pomocy publicznej ze środków krajowych2 za lata
1992–2012 (rysunek 1) można zauważyć, że kluczowa decyzja Rady Europejskiej z 2000 r., będąca podstawą zasadniczej zmiany zasad pomocy publicznej,
rzeczywiście była realizowana w odniesieniu do zarówno wartości, jak i struktury wsparcia publicznego. Ten ogólny trend w miarę utrzymał się również
w okresie kryzysu gospodarczego, mimo pewnego zwiększenia ingerencji
2

Dane dotyczące „pomocy publicznej ze środków krajowych” w państwach członkowskich UE (w tym w Polsce w zestawieniach porównawczych z pozostałymi państwami UE) obejmują jedynie pomoc udzieloną z budżetu krajowego oraz krajową część
współfinansującą fundusze europejskie. Oznacza to, że środki z funduszy europejskich,
mimo podlegania weryfikacji pod kątem zgodności z prawem pomocy publicznej, nie
są uwzględnione w statystyce Komisji Europejskiej.
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rządów w gospodarkę ze względu zarówno na tendencje etatystyczne w państwach członkowskich, jak i uruchomienie niektórych funduszy europejskich
w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 [Ambroziak 2012].

Rysunek 1. Struktura i udział pomocy publicznej ze środków krajowych w PKB w Unii Europejskiej w latach 1992–2012 oraz w Polsce w latach 2004–2012 (w mln EUR i w % PKB)
Źródło: na podstawie danych DG Konkurencja

Nowe rozwiązania prawne z połowy ubiegłej dekady, dopuszczające w zasadzie tylko wsparcie horyzontalne, spowodowały znaczne zmiany w strukturze pomocy publicznej państw członkowskich UE. W 2001 r., kiedy Rada Europejska w Sztokholmie apelowała o ukierunkowanie interwencji państwowych
na rzecz działań horyzontalnych, stanowiły one już średnio 71% całej pomocy
publicznej ze środków krajowych w UE, a w 2003 r., na rok przed rozszerzeniem, 75%. W roku rozszerzenia o 10 nowych państw członkowskich udział
krajowej pomocy horyzontalnej w ogólnym wsparciu ze środków krajowych
spadł do poziomu 67%, jednakże w kolejnych latach stopniowo zwiększał się
aż do 88,2% w 2012 r. (rysunek 2). Tak istotny wzrost miał miejsce nie tylko za
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Rysunek 2. Zmiana średniego udziału pomocy horyzontalnej w całości pomocy krajowej ze środków krajowych w UE w latach
2004–2006, 2007–2009, 2010–2012
Źródło: jak dla rysunku 1
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sprawą zmiany polityki interwencjonizmu w starych państwach członkowskich,
ale również w związku ze zmianą celów i priorytetów perspektywy finansowej
na lata 2007–2013.
W przypadku Polski pomoc sektorowa przeważała w ogólnej strukturze
interwencji publicznych przed akcesją i w pierwszych latach członkostwa w UE,
gdyż wówczas jeszcze obowiązywały duże programy wsparcia dla przemysłu
stalowego i węglowego objęte specjalnymi programami restrukturyzacyjnymi
uzgodnionymi w trakcie negocjacji akcesyjnych (rysunek 3). W konsekwencji udział pomocy sektorowej i na restrukturyzację konkretnych sektorów we
wsparciu ze środków krajowych osiągnął poziom ponad 80% całości pomocy
w 2004 r. Sytuacja zmieniła się diametralnie po zakończeniu tych programów
wsparcia oraz wraz z uruchomieniem funduszy europejskich. Wówczas udział
pomocy horyzontalnej ze środków krajowych wzrósł skokowo już w 2007 r. do
82,6%, a po okresie kryzysu gospodarczego i spadku w 2008 r. do 61,9%, powrócił
w 2012 r. do poziomu około 80% pomocy ze środków krajowych. Biorąc pod
uwagę ogólną sumę pomocy publicznej (uwzględniając również środki unijne),
udział wsparcia horyzontalnego w odnośnych latach wyniósł: 90%, 78% i 84%.

Rysunek 3. Struktura pomocy publicznej (krajowe środki w latach 2004–2007, krajowe
środki i fundusze europejskie w latach 2008–2012) w Polsce
Źródło: na podstawie danych UOKiK

Analizując sytuację w Polsce w porównaniu do pozostałych państw członkowskich UE można stwierdzić, że co prawda pomoc horyzontalna staje się
stopniowo coraz bardziej istotnym wsparciem dla przedsiębiorców, jednakże
jej struktura nie odpowiada ani trendom w UE, ani koncepcji nowej polityki
unijnej w tym zakresie (rysunek 4). W pierwszych latach po akcesji do UE

Maluszynska - T1 - Polska - 4 kor.indd 365

2015-03-03 17:59:25

366 Adam A. Ambroziak

(2004–2006) wśród wsparcia horyzontalnego zaczęła zdecydowanie przeważać pomoc regionalna (inwestycyjna) i na zatrudnienie (po odpowiednio
45,0% i 35,6% środków krajowych). Jednocześnie wsparcie na innowacyjne
projekty, jak też poprawę funkcjonowania sektora MŚP, osiągnęło poziom
zaledwie odpowiednio 4,5% i 9,5% pomocy horyzontalnej ze środków krajowych. W tym samym okresie średnio w UE największy udział miała pomoc
ze środków krajowych na ochronę środowiska (34,5%), na inwestycje (24,8%)
oraz na B+R+I i MŚP (po około 15%).

Rysunek 4. Zmiana struktury pomocy horyzontalnej (krajowych wydatków) w Polsce
i w Unii Europejskiej (średnia w latach 2004–2006, 2007–2009 i 2010–2012)
Źródło: jak dla rysunku 1
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Mimo oferty funduszy europejskich i prorozwojowemu ukierunkowaniu
zasad pomocy publicznej w UE struktura wsparcia horyzontalnego w Polsce
nie zmieniła się zasadniczo w kolejnych latach (jedynie w przypadku pomocy
na ochronę środowiska nastąpił wzrost do 10,4% środków krajowych i 14,5%
łącznie z funduszami europejskimi). Natomiast w Unii Europejskiej coraz większą rolę zaczęła odgrywać pomoc proinnowacyjna – średnio 20,7% w latach
2007–2009 (w Polsce 2,9%). Wynikało to w dużym stopniu z presji na zwiększenie roli rządów w gospodarce w okresie kryzysu gospodarczego, a równocześnie inteligentnego wykorzystania tych środków na działania zapewniające
lepszą pozycję firm w bogatszych państwach członkowskich UE w następnych
latach [Ambroziak 2012]. W trakcie wychodzenia z kryzysu (lata 2010–2011)
struktura pomocy horyzontalnej w Polsce pozostała prawnie taka sama, choć
pewną pozytywną oznaką jest wzrost udziału wsparcia na B+R+J z 5% w 2010 r.
do 17% ogólnej pomocy horyzontalnej (wraz ze środkami unijnymi) w 2012 r.
Natomiast w przypadku całej Unii do grupy głównych kategorii wsparcia (na
ochronę środowiska i inwestycje w regionach) dołączyła pomoc na badania,
rozwój i innowacje z udziałem na poziomie ok. 23%.
Przy ocenie struktury pomocy publicznej w Polsce warto również zwrócić
uwagę na główne sektory działalności beneficjentów pomocy. Na podstawie
danych UOKiK można zauważyć, że w 2012 r. największe wsparcie zostało
udzielone na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (11,2% ogólnej pomocy),
a więc sektor o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa gospodarki, a pośrednio odpowiedzialny za konkurencyjność (również cenową) pozostałych
przedsiębiorców polskich [UOKiK 2013]. Na drugim miejscu subwencjonowanych obszarów znalazła się działalność detektywistyczna i ochroniarska (5,7%)
w związku z istotnym udziałem w programach zatrudniania niepełnosprawnych. Kolejne pozycje (od 4 do 5%) zajęła produkcja wyrobów z surowców
mineralnych niemetalicznych, wyrobów z gumy oraz chemikaliów i wyrobów
chemicznych. Jedynie w granicach po 3–4% pomocy horyzontalnej udzielono
w sektorze produkcji metalowych wyrobów gotowych czy maszyn i urządzeń.

3. Założenia „właściwej” pomocy publicznej w strategii
Europa 2020
Mimo nieosiągnięcia głównych celów lizbońskich zdecydowano się w UE na
kontynuowanie podjętych wcześniej działań w ramach tzw. strategii Europa 2020 [Komisja Europejska 2010] przyjętej na szczycie Rady Europejskiej
w czerwcu 2010 r. [Rada Europejska 2010]. Realizacja nowej strategii ma

Maluszynska - T1 - Polska - 4 kor.indd 367

2015-03-03 17:59:25

368 Adam A. Ambroziak

miejsce w bardzo ważnym okresie dla gospodarki europejskiej. Jak już wspomniano, w czasie kryzysu gospodarczego lat 2008–2010 państwa członkowskie, pod wpływem żądań przedsiębiorców, zwiększyły swoje interwencje na
rynku [Ambroziak 2012] (rysunek 1), co znacząco zniekształciło konkurencję
w UE. Rządy państw, zamiast poszukiwać rozwiązań dotyczących wzmocnienia jednolitego rynku europejskiego [Ambroziak 2011], dzięki któremu de
facto wiele gospodarek przetrwało, zdecydowały się na zwiększenie subwencji
publicznych. W konsekwencji, kiedy Komisja Europejska rozpoczęła dyskusję
na temat modernizacji zasad udzielania wsparcia przedsiębiorcom w celu
dostosowania ich do potrzeb strategii Europa 2020, wiele państw zaczęło
wnioskować o uelastycznienie istniejących reguł i mimo problemów ze stabilnością finansów publicznych zadeklarowało znaczące zwiększenie subwencji
dla swoich firm. Stanowisko państw UE nie było jednak w tej sferze jednolite.
O sprzecznych interesach świadczy bowiem brak porozumienia politycznego
na kolejnych spotkaniach Rady zarówno w 2012 r. [Rada 2012a, 2012b, 2012c,
2012d), jak i w 2013 r. (Rada 2013a, Rada 2013b], w trakcie których nie udało
się przyjąć jednomyślnie żadnego kompromisowego stanowiska.
Wspomniane debaty były oparte na nowym komunikacie Komisji z 2012 r.
w sprawie unowocześnienia unijnej polityki pomocy państwa [Komisja Europejska 2012]. Komisja uznała, że najlepszą dźwignią trwałego wzrostu jest
właśnie jednolity rynek oparty na dwóch filarach: braku barier między państwami oraz silnej polityce konkurencji obejmującej kontrolę pomocy publicznej. Od początku integracji w ramach Unii Europejskiej przyjęto bowiem, że
wolna konkurencja jest jednym z najważniejszych czynników pobudzających
wzrost gospodarczy, wymusza poprawę produktywności i konkurencyjności
w warunkach globalnych. Konieczność zmian zasad udzielania pomocy publicznej wynikała nie tylko z nowej sytuacji społeczno-gospodarczej UE, ale
również z wygaśnięcia pod koniec 2013 r. wielu podstawowych wytycznych
określających warunki dysponowania środkami publicznymi, a także z innego
ukierunkowania interwencji w ramach nowych wieloletnich ram finansowych
na lata 2014–2020. W konsekwencji Komisja postawiła sobie trzy cele unowocześnienia systemu kontroli pomocy państwa: (1) pobudzenie trwałego,
inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego
na konkurencyjnym rynku wewnętrznym, (2) skoncentrowanie się Komisji na
kontroli ex ante w odniesieniu do spraw mających największy wpływ na rynek,
(3) zoptymalizowanie reguły i skrócenie czasu podejmowania decyzji [Komisja
Europejska 2012].
W tym kontekście Komisja wprowadziła również nowe pojęcie „właściwej”
(ang. good aid) pomocy państwa, definiowanej jako wsparcie dobrze skonstru-
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owane, ukierunkowane na zidentyfikowane zawodności rynku i na cele leżące
we wspólnym interesie. Brak precyzyjnej definicji tego pojęcia może prowadzić do problemów interpretacyjnych. Nie przedstawiono bowiem żadnych
nowych kryteriów identyfikacji i oceny dopuszczalności pomocy publicznej,
nie określono również, dla kogo miałaby być właściwa i dobra (z wyjątkiem
beneficjenta). Jednakże w opinii Komisji „właściwa” pomoc może najlepiej się
przyczynić do wzrostu gospodarczego, jeżeli będzie uzupełniać, a nie zastępować wydatki ze źródeł prywatnych oraz będzie stanowić efekt zachęty skłaniając beneficjentów do działań, których bez wsparcia by nie podjęli. Podejście
to spotkało jednakże opór ze strony niektórych państw członkowskich (w tym
Francji, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Austrii oraz większości państw z Europy Środowej i Wschodniej). Nieostre pojęcie „właściwej” pomocy skutkowało
dotychczas np. wprowadzeniem „potrzeby rozwiązania problemu związanego
ze sprawiedliwością” jako kryterium dopuszczalności pomocy regionalnej na
lata 2014–2020 alternatywnego do dotychczas obowiązującej zawodności
rynku [Komisja Europejska 2013c; Ambroziak 2013a].

4. Główne problemy związane z udzielaniem pomocy
publicznej w Polsce w latach 2014–2020
Propozycje rozwiązań prawnych kształtujących ramy udzielania pomocy publicznej od 2014 r. powinny były być gotowe najpóźniej z półrocznym wyprzedzeniem, aby państwa członkowskie mogły przygotować programy operacyjne
do wykorzystania funduszy europejskich. W związku z opóźnieniami nowe
rozwiązania zaczną obowiązywać 1 lipca 2014 r., stąd identyfikację potencjalnych głównych problemów w udzielaniu wsparcia publicznego oparto
na analizie przyjętych lub dostępnych projektów wytycznych komisyjnych
do końca lutego 2014 r. Wydaje się, że z punktu widzenia Polski szczególnie
istotna będzie kwestia pomocy regionalnej oraz wsparcia dla sektora energetycznego i zakresu pomocy objętej ogólnym rozporządzeniem w sprawie
wyłączeń grupowych.
Jeśli chodzi o pomoc regionalną, to od początku członkostwa Polski w UE
stanowiła ona podstawową kategorię wsparcia polskich przedsiębiorców. Jej
inwestycyjny charakter był wykorzystywany zarówno przy wydawaniu środków
z funduszy unijnych, jak i krajowych, w formule np. specjalnych stref ekonomicznych [Ambroziak 2009]. Zrozumiałe zatem było to, że z dniem akcesji Polski
do UE we wszystkich województwach było dostępne wsparcie o najwyższej
intensywności – do 50% ekwiwalentu dotacyjnego brutto (EDB) z wyjątkiem
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pojedynczych aglomeracji. Warto jednak zauważyć, iż mimo że w 2004 r. do
UE przystąpiły znacznie biedniejsze państwa, a pomoc ta jest traktowana
jako wsparcie najsłabszych regionów w celu zmniejszenia dysproporcji rozwojowych w stosunku do bogatszych obszarów unijnych, Komisja w ramach
reformy z 2005 r. znacznie zmniejszyła maksymalne pułapy dopuszczalnej
intensywności pomocy [Komisja Europejska 2006c; Ambroziak 2006a, 2006b].
Również nowe wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej z 2013 r.
[Komisja Europejska 2013c; Ambroziak 2013a, 2013b, 2013c] przewidują dalsze ograniczenia w warunkach udzielania pomocy inwestycyjnej. Przede
wszystkim dokonano kolejnej obniżki maksymalnej intensywności pomocy
w relatywnie bogatszych regionach UE, w tym Polski (np. na Mazowszu, Dolnym Śląsku i Pomorzu). Rozwiązanie to jednak należy uznać za zasadne, gdyż
w ostatnich latach większość nowych inwestycji nie powstawała w najuboższych województwach (gdzie była dostępna pomoc o relatywnie najwyższych pułapach intensywności), lecz we względnie dobrze skomunikowanych,
przy nowych trasach transportowych z dobrze wykwalifikowaną siłą roboczą
(z niewiele niższymi pułapami wsparcia). W konsekwencji istota pomocy regionalnej polegającej na wspieraniu przedsiębiorców decydujących się na
inwestycje w słabiej rozwiniętych regionach była zniekształcona. Ponadto
należy zauważyć, że pomoc regionalna wciąż ma największy udział w pomocy
horyzontalnej w Polsce, a warunki jej udzielania wcale nie wymagają podejmowania działań innowacyjnych zapewniających poprawę konkurencyjności
w dłuższym okresie.
W tym kontekście na uwagę zasługuje kwestia wspierania inwestycji w sektorze energetycznym. W perspektywie finansowej 2007–2013 Polska korzystała
z możliwości udzielania pomocy regionalnej na inwestycje energetyczne w ramach programów: (a) dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii
i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, (b) na efektywne wykorzystywanie
energii poprzez inwestycje prowadzące do oszczędności energii lub wzrostu
efektywności energetycznej przedsiębiorstw, (c) dla biogazowni rolniczych
oraz elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę, (d) dla instalacji do odpylania,
odazotowania i odsiarczania, (e) na inteligentne sieci energetyczne i budowę
sieci dla odnawialnych źródeł energii, (f ) na wzrost efektywności energetycznej
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, (g) na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania
energii, (h) na budowę i przebudowę sieci dystrybucyjnej gazu, (i) na budowę
instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych. Mimo że w projekcie wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014–2020
nie przewidywano wyłączenia inwestycji w sektorze energetycznym spod moż-
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liwości udzielania pomocy regionalnej, to w ostatecznej wersji takie rozwiązanie wprowadzono. W efekcie jedyną podstawą prawną wsparcia publicznego
będą mogły być wytyczne w sprawie pomocy państwa na środowisko i energię.
Analizując projekt wytycznych, można mieć jednak wątpliwości, czy dotychczas
stosowana pomoc inwestycyjna zostanie uwzględniona w legislacji unijnej [Komisja Europejska 2013d] Warto zauważyć, że Rada Europejska w maju 2013 r.,
przy akceptacji Polski, zadeklarowała, że jeżeli chodzi o działania ułatwiające
inwestycje w sektorze energetycznym, priorytetowo potraktowane zostanie
m.in. „stopniowe wycofywanie środowiskowo lub ekonomicznie szkodliwych
dotacji, w tym do paliw kopalnych” [Rada Europejska 2013]. Deklaracja ta
stanowi wyraz woli ograniczenia wszelkiej pomocy publicznej, w tym dla produkcji energii z węgla, a nie, jak zinterpretowała Komisja w projekcie swoich
wytycznych, przyzwolenie „na wycofanie dotacji mających szkodliwy wpływ
na środowisko w celu ułatwienia inwestycji w nową i inteligentną infrastrukturę energetyczną”, a więc chęć eliminacji wyłącznie subwencji wspierających
sektor energetyczny oparty na węglu. Utrzymanie przez Komisję takiego podejścia może znacząco utrudnić pozytywną dla Polski interpretację np. przepisów wytycznych stanowiących, że „pomoc na zapewnienie wystarczalności
mocy wytwórczych może być sprzeczna z celem dotyczącym stopniowego
wycofania dotacji szkodliwych dla środowiska, zwłaszcza na paliwa kopalne”
[Komisja Europejska 2013d]. W interesie Polski jest bowiem zapewnienie, aby
powyższe postanowienia były przyzwoleniem na pomoc w odbudowie np.
mocy produkcyjnych energii elektrycznej opartych na węglu. W przeciwnym
razie Polska będzie zmuszona notyfikować programy pomocowe w tej sferze
na podstawie art. 108 TFUE, co zdecydowanie wydłuży proces i zwiększy niepewność odnośnie do ostatecznej decyzji Komisji. W konsekwencji może się
okazać bardzo trudne dla Polski osiągnięcie bez wsparcia publicznego celów
energetycznych strategii Europa 2020 (ograniczenie emisji dwutlenku węgla
co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r., zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii o 20% oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%).

5. Pomoc publiczna objęta wyłączeniem grupowym
Jak już wskazano, polityka pomocy publicznej poszczególnych państw członkowskich jest uzależniona od regulacji unijnych, w tym również proceduralnych. Rządy państw, stojąc przed wyborem między koniecznością notyfikowania pomocy (art. 108 TFUE) i wielomiesięcznego oczekiwania na decyzję
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Komisji a udzieleniem wsparcia w ramach wcześniej ustalonych reguł (tzw.
wyłączenie grupowe spod obowiązku zgłoszenia), coraz częściej wybierają
tę drugą możliwość. Jest ona również preferowana przez Komisję, gdyż pozwala się zajmować jedynie najważniejszymi i najbardziej problematycznymi
przypadkami pomocowymi. Stało się to szczególnie widoczne po rozszerzeniu
o nowe państwa członkowskie w 2004 r. oraz 2008 r. i uruchomieniu funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2007–2013, kiedy liczba
zgłaszanych indywidualnych programów lawinowo wzrosła. Biorąc pod uwagę
zdolności administracyjne Komisji okazało się, że instytucja ta nie jest w stanie
przeanalizować wszystkich przypadków pomocy, co znacząco opóźniało proces podejmowania przez nią decyzji. W konsekwencji rządy państw członkowskich musiały zwlekać z udzieleniem pomocy zarówno ze środków krajowych,
jak i unijnych, co powstrzymywało przedsiębiorców przed podejmowaniem
działań, które miały być wspierane pieniędzmi publicznymi [Ambroziak 2008b].
Na podstawie postanowień art. 108 ust. 4 TFUE Komisja może przyjąć tzw.
rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych spod obowiązku notyfikowania do niej wszystkich przypadków pomocy państwa. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie upoważniające ją do tego [Rozporządzenie Rady
nr 994/98] pozwalało wyłączyć spod tej procedury pomoc de minimis oraz
cztery kategorie pomocy objęte tzw. wyłączeniem grupowym (regionalną,
dla MŚP, na zatrudnienie i szkolenia). W 2008 r. ogólnym rozporządzeniem
w sprawie wyłączeń grupowych objęto, oprócz wymienionych kategorii wsparcia, również pomoc na ochronę środowiska naturalnego, badania, rozwój
i innowacyjność oraz w formie kapitału podwyższonego ryzyka [Rozporządzenie Komisji nr 800/2008]. Miało to przyczynić się do osiągnięcia głównego
celu strategii lizbońskiej – poprawy konkurencyjności UE poprzez innowacje. Jednocześnie chciano ukierunkować środki funduszy unijnych dostępne
w nowych państwach członkowskich właśnie na działania związane z nowymi
technologiami, jak również wyzwaniami środowiskowymi. W pierwszym przypadku chodziło o zbliżenie się w postępie technologicznym nowych państw
do średniej unijnej, zaś w drugim – uwzględnienie wymiaru środowiskowego
w zrównoważonym rozwoju Unii. Skupiono się wówczas na sprostaniu zawodności rynku polegającej na braku zainteresowania ze strony przedsiębiorców
ograniczeniem zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim dostosowywaniu do
surowszych norm w stosunku do obowiązujących wymogów unijnych [Komisja
Europejska 2008; Ambroziak 2008a]. Co prawda takie kraje jak Polska musiały
wówczas zapewnić przede wszystkim dostosowanie się do istniejących wymogów unijnych, jednak działania te mogły być podejmowane na podstawie
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czasowych wyłączeń wprowadzonych w trakcie negocjacji akcesyjnych [Traktat
o przystąpieniu 2003, Załącznik XII, p 5.2].
W ramach reformy z 2012 r. również rozszerzono zakres dotychczasowej
legislacji upoważaniającej Komisję do objęcia wyłączeniem grupowych niektórych rodzajów pomocy [Rozporządzenie Rady nr 773/2013]. W efekcie w 2013 r.
Komisja przedstawiła nowy projekt ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych [Komisja Europejska 2013b]. W porównaniu do dotychczas
obowiązującej legislacji zrezygnowano z wyodrębniania specjalnej pomocy
na zakładanie przedsiębiorstw przez kobiety (co będzie objęte standardową pomocą dla MŚP), pomocy na usługi doradcze dla MŚP (ograniczone do
uczestnictwa w projektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
i na udział MŚP w targach (ograniczone do targów i wystaw przedstawiających
nowe lub znacznie ulepszone produkty lub usługi) oraz w formie kapitału
podwyższonego ryzyka (włączone do pomocy dla MŚP związanej z dostępem
do kapitału). Jednocześnie rozbudowano niektóre kategorie pomocy kwalifikujące się do wyłączenia grupowego. W związku z ciągłymi utrudnieniami,
jakie napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa w dostępie do finansowania,
szczególnie po okresie kryzysu gospodarczego, do listy pomocy wyłączonej
spod obowiązku zgłoszenia dodano wsparcie dla przedsiębiorstw na rozpoczęcie działalności oraz na rzecz alternatywnych platform obrotu specjalizujących się w tym sektorze. Kategorie pomocy na badania, rozwój i innowacje
zostały poszerzone o wspieranie inwestycji w infrastrukturę B+R+I, innowacji
procesowych lub organizacyjnych, w tym podejmowanych przez MŚP oraz
dla klastrów innowacyjnych. W przypadku pomocy na ochronę środowiska
dołączono wsparcie na projekty związane z energetyką, w tym zapewniające efektywność energetyczną, propagujące odnawialne źródła energii oraz
efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy. Ponadto Komisja
zdecydowała się dodać niektóre kategorie pomocy objęte traktatowymi wyłączeniami obligatoryjnymi i fakultatywnymi spod zakazu udzielania pomocy,
a w tym: wsparcie na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi,
na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, jak również na infrastrukturę
szerokopasmową i sportową.
Kiedy pierwsze akty prawne dotyczące wyłączeń grupowych wchodziły
w życie, udział wsparcia udzielanego na ich podstawie nie przekraczał 4%
ogólnej pomocy publicznej ze środków krajowych (rysunek 5). Rozszerzenie
listy kategorii pomocy wyłączonej spod obowiązku notyfikacji spowodowało
wzrost udziału tego wsparcia w ogólnej wartości pomocy ze środków krajowych do 23,4% w 2008 r., a już w 2012 r. do 40%.
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Rysunek 5. Udział pomocy publicznej udzielonej w ramach wyłączenia grupowego
spod obowiązku zgłoszenia do Komisji Europejskiej w Polsce i w całej UE w latach
2000–2012
Źródło: na podstawie danych DG Konkurencja

Polska, zaraz po przystąpieniu do UE, dystrybucję środków z funduszy unijnych,
objęła programami pomocowymi w ramach wyłączeń grupowych. W efekcie
tego rodzaju pomoc już w 2005 r. stanowiła 61,3%, zaś w 2012 r. prawie trzy
czwarte całego wsparcia publicznego. Oznacza to, że o przyszłych kierunkach udzielania pomocy publicznej nie tylko w całej UE, ale przede wszystkim w Polsce decydować będą postanowienia nowych regulacji w sprawie
wyłączeń grupowych. Od ich zakresu, dopuszczalnej intensywności i kosztów
kwalifikowanych będzie zależeć kierunek i intensywność udzielania funduszy europejskich w Polsce w latach 2014–2020. W tym kontekście na uwagę
zasługuje m.in. brak przepisów dotyczących możliwości udzielania pomocy
inwestycyjnej w sektorze energetycznym.
Warto również zauważyć, że w projekcie rozporządzenia wyłączającego
Komisja zaproponowała wprowadzenie obowiązku zgłaszania bardzo dużych
programów pomocowych, których roczna wartość przekracza 0,01% produktu
krajowego brutto państwa członkowskiego lub 100 mln euro (z wyjątkiem
projektów pomocowych na m.in. zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
szkolenia, pokrycie kosztów naprawy szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi) [Komisja Europejska 2013b]. Propozycja ta jest jednakże chybiona z punktu widzenia ochrony konkurencji, gdyż odnoszenie wielkości
udzielanego wsparcia w ramach programu pomocowego do PKB danego
państwa umożliwia prowadzenie relatywnie dużego programu w bogatszych
państwach członkowskich, z którego środki mogą drastycznie zakłócić konkurencję na rynku wewnętrznym UE. Ponadto w przypadku niektórych wieloletnich programów pomocowych (np. inwestycyjnych, uzależnionych od
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przychodów beneficjentów, jak ma to miejsce w przypadku polskich specjalnych stref ekonomicznych) trudno jest ocenić ex ante wielkość rzeczywiście
udzielonego wsparcia w konkretnym roku. Wydaje się, że Komisja Europejska,
wprowadzając to ograniczenie, chciała mieć możliwość weryfikacji dużych
programów pomocowych, które potencjalnie mogą mieć większy wpływ na
konkurencję, jednakże pozostawienie zaproponowanego progu spowoduje,
że nadal będzie możliwe udzielanie wsparcia w ramach takich programów
przez bogatsze kraje, a w przypadku biedniejszych (o niższym PKB) konieczne
będzie notyfikowanie programów objętych wsparciem np. w ramach polityki
spójności.

Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że od początku lat
dziewięćdziesiątych polityka Unii Europejskiej zdecydowanie zmieniła ukierunkowanie z rządowych interwencji sektorowych na horyzontalne, w tym
przede wszystkim związane z badaniami, rozwojem i innowacją oraz działaniami proekologicznymi. Miały na to wpływ zarówno zmiana warunków
dopuszczalności pomocy publicznej na lata 2007–2013, jak i obecnie na okres
2014–2020. Rozwiązania te powinny zapewnić wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorców na rynkach światowych.
Analiza danych statystycznych z lat 1992–2012 pozwala stwierdzić, że już
obecnie w większości państw członkowskich instrumenty pomocowe zostały
podporządkowane długookresowym celom poprawy konkurencyjności międzynarodowej poprzez pomoc na rzecz B+R+I. W Polsce, po przystąpieniu do
UE, rola pomocy sektorowej zaczęła spadać na rzecz horyzontalnej, jednakże
głównym jej przeznaczeniem było wsparcie zatrudnienia, inwestycji w środki
trwałe (pomoc regionalna), zaś rzadko rozwój nowoczesnych technologii.
Ponadto wszelkie dotychczasowe działania w Polsce związane z ochroną środowiska raczej wynikały z obowiązków nałożonych legislacją, a nie z decyzji
przedsiębiorców odnośnie do spełniania bardziej rygorystycznych wymogów
unijnych. Efekty takiej interwencji państwa nie przekładają się na poprawę
pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. W związku z powyższym
poważne wątpliwości budzi kontynuacja dalszego dofinansowywania rozbudowy infrastruktury transportowej w Polsce i wspieranie inwestycji firm
w najsłabszych województwach kosztem przeznaczenia większych środków
na infrastrukturę naukową i zaniedbany dotychczas sektor B+R+I.
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