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Pomoc publiczna a ochrona konkurencji  
w Polsce i Unii Eurpejskiej 

Problem pomocy pa stwa dla przedsi biorstw (pomocy publicznej) jest zjawi-
skiem niezwykle kontrowersyjnym. Z jednej strony wolny rynek wymaga ochrony 
konkurencji i zakazu udzielania pomocy publicznej. Z drugiej za  istnieje potrzeba 
wspierania przez pa stwo pewnych dziedzin gospodarki i wspomagania przemian 
strukturalnych.  

Ze wzgl du na znaczenie pomocy publicznej tak dla rozwoju przedsi biorstw
jak i dla ochrony konkurencji rodzi si  pytanie, czy pa stwo powinno wspiera  przed-
si biorstwa, czy chroni  konkurencj ? Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to 
pytanie okazuje si  niezwykle trudne. Pomoc publiczna stanowi bowiem istotne narz -
dzie polityki gospodarczej. W zale no ci od modelu gospodarki pomoc ta jest mniej 
lub bardziej nasilona. W krajach o rozbudowanym interwencjonizmie, pa stwo odgry-
wa czynn  rol  w kszta towaniu rynku i jest aktywnym uczestnikiem gry rynkowej. Z 
kolei w gospodarkach opartych na modelu liberalnym, pa stwo pe ni rol  regulatora, 
który powinien zapewni  sprawne funkcjonowanie rynku.  

Wspó cze nie wi kszo  krajów mo na zakwalifikowa  do typu po redniego. 
Pa stwo, zapewniaj c warunki sprawnego funkcjonowania rynku, wyst puje wówczas 
w roli regulatora, ale jednocze nie stymuluje pewne procesy gospodarcze1. W praktyce 
w wielu krajach istnieje tendencja do zapewnienia gwarancji równo ci gospodarczej i 
równego traktowania podmiotów gospodarczych, ale nie mo na ca kowicie wyelimi-
nowa  pomocy pa stwa. Pomoc publiczna jest bowiem narz dziem umo liwiaj cym 
realizacj  celów, które nie by yby mo liwe do spe nienia w normalnych warunkach 
rynkowych (np. wyrównywanie dysproporcji w rozwoju regionów).  

Konieczno  udzielania pomocy jest uwarunkowana szybkimi przemianami 
technologicznymi i zmianami we wzorcach konsumpcyjnych spo ecze stw, które 
stanowi  istotne zagro enie dla pewnych ga zi przemys u. W tych przypadkach po-
moc publiczna stanowi element wspomagaj cy dostosowania i nie zawsze narusza 
regu y rynku. Kolejnym czynnikiem sk aniaj cym do udzielania przez pa stwo pomo-
cy przedsi biorstwom jest ochrona rodowiska. Innych przyk adów dostarczaj  tzw. 
sytuacje zagro e  nadzwyczajnych, wynikaj cych z dzia a  cz owieka jak np. wojny, 
ataki terrorystyczne, powstania, oraz niezale nych od cz owieka np. kl ski ywio owe.
Ponadto do  powszechnym zjawiskiem jest pomoc dla instytucji kulturalnych, pomoc 
udzielana dla rozbudowy infrastruktury transportowej, czy pomoc dla rolnictwa.  
                                                
1  Zob. L. Mahboobi, Recent privatisation trends, Sixth Session of the OECD Privatisation, Budapest 

2000; Guy Peters, Administracja publiczna, Warszawa 1999, s. 38-45; por. W. Niskanen, Bureaucracy 
and Representative Government, Chicago, 1971; Peacock A., X-Inefficiency:Informational and Institu-
tional Constrains w: H. Hanusch (red.) The anatomy of Government Deficiencies, Berlin, 1983.  
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Odr bnym problemem jest pomoc dla przedsi biorstw zaliczanych do ma ych i 
rednich. W Unii Europejskiej wspieranie dla ma ych i rednich przedsi biorstw od-

bywa si  na czterech podstawowych poziomach: wspólnotowym, krajowym, regional-
nym i lokalnym. Na poziomie wspólnotowym wsparcie obejmuje m. in.: dost p do 
informacji biznesowej poprzez centra Euro-Info, BC-Net (Business Co-operation 
Network), uproszczenie unijnych regulacji prawnych dla ma ych i rednich przedsi -
biorstw (przede wszystkim upraszczanie skomplikowanych procedur administracyj-
nych2), fundusze dla rozpoczynaj cych dzia alno  gospodarcz , udzielanie gwarancji 
kredytowych przez powo ane do tego celu instytucje finansowe, dzia ania popieraj ce 
transfer innowacji i technologii. Pa stwa cz onkowskie Unii Europejskiej w swych 
ustawodawstwach krajowych wprowadzaj  liczne regulacje maj ce na celu wspieranie 
rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw3. Najcz stsze to: dost p do kredytów ban-
kowych poprzez tworzenie systemu gwarancji kredytowych udzielanych przez rz d
b d  w adze lokalne zainteresowanym przedsi biorstwom, system zach t podatkowych 
(ulgi podatkowe), wspieranie inwestycji, redukcje sk adki na ubezpieczenie spo eczne.

Pomoc publiczna jest istotnym czynnikiem wspieraj cym rozwój tego sektora. 
Ma ona na celu usuwanie zagro e , jakie napotykaj  ma e i rednie przedsi biorstwa 
oraz unikanie sytuacji, w których nie s  one konkurencyjne na rynku. Chodzi tu przede 
wszystkim o stworzenie przyjaznego otoczenia, u atwiaj cego powstawanie i rozwój 
tego rodzaju przedsi biorstw, nie powoduj c jednocze nie naruszenia konkurencji.  

W Unii Europejskiej przygotowano Wieloletni Program dla Przedsi biorstw i 
Przedsi biorczo ci, który w szczególno ci dotyczy ma ych i rednich przedsi biorstw.
Program ten obejmuje lata 2001-2005. Jego celem jest m. in. 

promowanie przedsi biorczo ci i efektywnej umiej tno ci yciowej, zorientowanej 
na konsumenta i opartej na kulturze wiadczenia us ug,
zach canie rodowisk prawotwórczych i oko obiznesowych do podejmowania 
dzia a , w których badania i innowacje oraz idea przedsi biorczo ci b d  mog y si
rozwija ,
poprawa dost pu do róde  finansowania dla ma ych i rednich przedsi biorstw w 
gospodarce opartej na wiedzy, 
koordynacja ró nych sieci wsparcia biznesu, wiadcz cych us ugi na rzecz przed-
si biorczo ci.  

Pomoc publiczna dla przedsi biorstw tego sektora mo e by  niebezpieczna w 
mikroskali gdy  przynosi ona korzy ci poszczególnym przedsi biorstwom i wp ywa na 
ich sytuacj  rynkow  w stosunku do innych przedsi biorstw. Niezaprzeczalne jest 
jednak jej znaczenie w makroskali, z punktu widzenia ogólnogospodarczego. To 
w a nie ma e i rednie przedsi biorstwa tworz  najwi cej miejsc pracy i pe ni  rol
katalizatorów negatywnych konsekwencji restrukturyzacji zatrudnienia w du ych 

                                                
2  W tym przypadku przepisy ramowe uchwalone przez Komisj  w sprawie dotacji zwalniaj  od obo-

wi zku notyfikacji pomoc publiczn  o warto ci progowej de minimis 100 000 EURO udzielon  w ci -
gu kolejnych trzech lat.  

3  Polska ustawa Prawo dzia alno ci gospodarczej, wzoruj c si  na standardach wspólnotowych równie
nak ada na pa stwo obowi zek stworzenia, z poszanowaniem zasad równo ci i konkurencji, korzyst-
nych warunków funkcjonowania i rozwoju przedsi biorców prowadz cych ma e i rednie przedsi -
biorstwa.
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przedsi biorstwach. S  one istotnym narz dziem walki z bezrobociem. W rzeczywisto-
ci wspieranie ich rozwoju jest form  pomocy publicznej, ale spe nia istotn  rol

gospodarcz  i spo eczn . Wa ne jest jednak aby minimalizowa  negatywne skutki 
pomocy i kierowa  j  do tych dziedzin, które b d  zdolne realizowa  cele ogólnospo-
eczne. W tym celu Komisja Europejska (dalej KE) opracowuje programy okre laj ce

dopuszczalne kierunki wsparcia ma ych i rednich przedsi biorstw. Z tego te  wzgl du
pomoc dla tego sektora jest realizowana zarówno w uj ciu horyzontalnym jak i sekto-
rowym4.

Szczególnym problemem jest pomoc dla przedsi biorstw b d cych w asno ci
pa stwa lub innych w adz publicznych, która cz stokro  zak óca zasady wolnej konku-
rencji i równo ci podmiotów gospodarczych. Trudno jest jednak ogranicza  pomoc dla 
przedsi biorstw tego sektora gdy  przepisy dotycz ce pomocy publicznej nie mog
pozbawia  w a ciciela realizacji jego uprawnie  (np. podniesienia kapita u akcyjnego). 
W Unii Europejskiej dla oceny, czy dzia anie w adz publicznych wobec w asnego 
przedsi biorstwa jest pomoc , czy realizacj  jego uprawnie  w a cicielskich, KE 
porównuje warunki przekazania funduszy przedsi biorstwa do prawdopodobnych 
zachowa  inwestorów prywatnych w analogicznej sytuacji. Je li podobnie jak pa stwo
byliby oni sk onni zainwestowa rodki w dane przedsi wzi cie, przyjmuje si , e
dzia anie pa stwa nie jest pomoc  publiczn . W innych przypadkach pomoc  tak
jest5.

W wietle przepisów prawnych obowi zuj cych w Unii Europejskiej, pomoc 
publiczna jest dzia aniem szczególnym, dopuszczalnym na zasadzie wyj tku. Podstaw
regulacji w tym zakresie jest art. 92 Traktatu Rzymskiego. "Z zastrze eniem odmien-
nych postanowie  niniejszego Traktatu, ka da pomoc bez wzgl du na form  przyzna-
wana przez pa stwa cz onkowskie lub pochodz ca z funduszy pa stwowych, która 
zniekszta ca warunki konkurencji lub wprowadza zagro enie zniekszta cenia warun-
ków konkurencji faworyzuj c pewne przedsi wzi cia lub produkcj  pewnej grupy 
towarów co z kolei mo e mie  szkodliwy wp yw na wymian  handlow  mi dzy pa -
stwami cz onkowskimi b dzie uznana za sprzeczn  ze Wspólnym Rynkiem". Aby wi c
dzia anie zosta o uznane za niedozwolon  pomoc publiczn , musi rodzi  niebezpie-
cze stwo zak ócenia konkurencji i mie  cho by potencjalnie szkodliwy wp yw na 
wymian  pomi dzy krajami cz onkowskimi.   

Prawo wspólnotowe zasadniczo zakazuje wi c udzielania pomocy pa stwa, jed-
nak z wieloma ci le okre lonymi wyj tkami. Mo liwe jest np. wsparcie zak adów,
które przedstawi  wiarygodny biznesplan szybkiego (ok. 3 lat) przywrócenia rentow-
no ci. W takim przypadku, aby zrekompensowa  wsparcie konkurentom, firma musi 
ograniczy  moce produkcyjne. Pomoc publiczna mo e te  by  przeznaczona na spe -
nienie unijnych norm ochrony rodowiska lub pokrycie kosztów socjalnych zwolnienia 
pracowników przy restrukturyzacji ca ych ga zi przemys u.

W praktyce trudno jest wi c okre li  co nale y kwalifikowa  jako pomoc, a cze-
go nie. Ró ne mog  by  bowiem formy pomocy jak np. dotacje pieni ne i rzeczowe, 
subwencje, dokapitalizowanie ze rodków publicznych (konwersja wierzytelno ci

                                                
4  R. Zajdler, Pomoc publiczna dla ma ych i rednich przedsi biorstw w Unii Europejskiej, �Prawo 

Europejskie� nr 6/2001, s. 21-23. 
5  Zob. ETS 1986, 2286 - "Belgia/Komisja". 
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pa stwa na udzia y w kapitale firmy, zakup akcji lub udzia ów, obni enie wysoko ci
wp at z tytu u nale no ci na cele socjalne), zamówienia pa stwowe, zwolnienia i ulgi 
podatkowe, odroczenie terminu p atno ci podatku, umorzenie nale nego podatku, 
przyspieszona amortyzacja, zwolnienia z innych obci e  publicznych, kredyty prefe-
rencyjne, udzielanie rz dowych gwarancji lub darmowego doradztwa. Wnoszenie 
aportu, nabywanie akcji lub udzia ów w przedsi biorstwach przez pa stwo nie zawsze 
musi by  pomoc  publiczn . W Unii Europejskiej stosuje si  tzw. kryterium prywatne-
go inwestora, to znaczy niezale ni audytorzy oceniaj , czy inwestycja poczyniona z 
pieni dzy podatników jest na tyle atrakcyjna, e prywatny inwestor przeznaczy by na 
ten cel w asne pieni dze6.

Podstawowym kryterium kwalifikacji rodków wspierania przedsi biorstw do 
zakresu pomocy publicznej wydaje si  by  kryterium uprzywilejowania, polegaj ce na 
dostarczeniu rodków lub zmniejszeniu obci e , które s  udzielane poza przyj tym na 
rynku systemem odp atno ci7. Sprowadza si  to do swego rodzaju "korzystno ci"
wiadczenia publicznego8 lub zmniejszenia obci enia. Uprzywilejowanie dotyczy

mo e pewnych przedsi biorstw lub ga zi produkcji, którym przyznaje si  pewne 
rodki w ramach realizacji programów sektorowych, strukturalnych, regionalnych i 

innych9.
Generalnie mo na przyj , e pomoc  publiczn  s  dzia ania przynosz ce ko-

rzy  beneficjentowi pomocy, b d ce jednocze nie kosztem dla w adz publicznych. 
Pomoc publiczna to przysporzenie przez organy udzielaj ce pomocy, korzy ci finan-
sowych okre lonym przedsi biorcom, które uprzywilejowuj  je w stosunku do ich 
konkurentów, w drodze dokonywania na ich rzecz (lub za tych przedsi biorców)
wydatków ze rodków publicznych lub pomniejszania wiadcze  nale nych od nich na 
rzecz Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego10.

W art. 3 TWE stwierdzono wyra nie, e Wspólnota ma tworzy  system chroni -
cy prawa konkurencji na wspólnym rynku, ale nie zakazuje ca kowicie udzielania 
pomocy publicznej. W UE w celu zapobiegania mi kkiemu finansowaniu przedsi -
biorstw, pomoc publiczna jest regulowana na poziomie ustawodawstwa krajowego 
poszczególnych pa stw i na poziomie Unijnym, gdzie wprowadzono liczne ogranicze-
nia w zakresie mo liwo ci wspierania przedsi biorstw. Np. w art. 87.1 TWE zakazano 
udzielania pomocy publicznej przedsi biorstwom lub niektórym ga ziom przemys u,
ale z pewnymi wyj tkami. 

Dopuszcza si  udzielanie pomocy: 
podmiotom nie b d cym przedsi biorstwami, które nie realizuj adnych celów 
gospodarczych (np. instytucje kulturalne) 
podmiotom funkcjonuj cym w sektorze us ug, pozyskiwania surowców, gospodarki 
przemys owej, prowadzenia gospodarstw domowych 

                                                
6  Zob. A. Fornalczyk, Wydatki pod specjalnym nadzorem, �Rzeczpospolita�, 6 czerwca 2001.  
7  Dotyczy to m. in. systemu zaliczek, dop at, prowizji, stóp procentowych itd. 
8  Np. w przypadku pa stwowych udzia ów w przedsi biorstwie maj cych form  dotacji w sytuacji gdy 

przedsiebiorstwo nie jest w stanie pozyska  potrzebnych mu rodków na prywatnym rynku kapita o-
wym.  

9  Por. M. A. Dauses, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999, s. 950 i n. 
10  Przez organy udzielaj ce pomocy nale y rozumie  organy i instytucje, które podejmuj  decyzje lub 

udzielaj  pomocy w innej formie prawnej. 
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dla niektórych ga zi produkcji na podstawie przepisów wy czaj cych zawartych 
w Traktacie.  

Dozwolona jest tak e pomoc w zakresie ochrony rodowiska, czy stanu zagro-
e  nadzwyczajnych (kl ski ywio owe, wojny, powstania), pomoc instytucjom kultu-

ralnym, pomoc udzielana w celu rozbudowy infrastruktury, pomoc dla rolnictwa. Np. 
w rolnictwie w art. 36 TWE przewidziano, ze Rada mo e zezwoli  na udzielanie 
pomocy w celu ochrony gospodarstw upo ledzonych przez warunki strukturalne i 
naturalne. Dopuszczalna jest tak e wszelka pomoc w transporcie w celu koordynacji 
przewozów lub op acenia pewnych wiadcze  zwi zanych z poj ciem u yteczno ci
publicznej.

Traktat przewiduje te  pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych kon-
sumentów pod warunkiem, e jest ona przyznawana bez dyskryminacji ze wzgl du na 
pochodzenie towarów. Ponadto zgodnie z Traktatem istnieje mo liwo  udzielania 
pomocy gospodarkom pewnych regionów Republiki Federalnej Niemiec szczególnie 
dotkni tych podzia em Niemiec, w zakresie niezb dnym do skompensowania ujem-
nych skutków gospodarczych spowodowanych przez ten podzia .

Art. 87.3 TWE zezwala tak e na udzielanie pomocy: 
regionalnej dla regionów o niskim poziomie ycia lub zagro onych bezrobociem.  
horyzontalnej, okre lonej jako maj cej ogólnoeuropejskie znaczenie lub zapobiega-
j cej powa nym zak óceniom w gospodarce cz onka. Dotyczy to w g ównej mierze 
nak adów na badania i rozwój, ochron rodowiska, rozwój energetyki i inne. 
strukturalnej (sektorowej) 

W Polsce w dotychczasowej praktyce dominuje pomoc publiczna o charakterze 
sektorowym (np. górnictwo, w tym górnictwo w gla kamiennego, hutnictwo, transport 
kolejowy). Jej udzia  w cznej warto ci pomocy w 1999 roku stanowi  wprawdzie 24 
proc., ale jednocze nie 34 proc. pomocy horyzontalnej (ochrona rodowiska, badania i 
prace rozwojowe, inwestycje energooszcz dne, szkolenia pracowników) przeznaczone 
by o na restrukturyzacj  zatrudnienia w sektorze górnictwa w gla kamiennego. 

W UE udzielanie pomocy dla przedsi biorstw wymaga zgody Komisji. Ta z ko-
lei dopuszcza udzielanie pomocy tylko po przeprowadzeniu post powania notyfikacyj-
nego i po spe nieniu okre lonych warunków. Przepisy te nie dotycz  jednak pomocy 
eksportowej oraz pomocy dla niektórych trudnych sektorów tj. przemys u stalowego, 
górnictwa w glowego, przemys u stoczniowego, rolnictwa, rybo óstwa, transportu. 
Dziedziny te s  okre lane jako istotne dla poszczególnych krajów i wra liwe na zmia-
ny ze wzgl dów spo ecznych. Podlegaj  one bowiem silnym tendencjom do utrzymy-
wania naturalnych monopoli oraz ró nym naciskom ograniczaj cym konkurencj  i 
przekszta cenia w asno ciowe. 

Wspó cze nie zauwa y  mo na jak gdyby dwa rozbie ne kierunki ewolucji po-
dej cia do pomocy publicznej w UE, w których uwzgl dnia si  nie tylko cele gospo-
darcze, ale te  priorytety polityczne i spo eczne. Z jednej strony pojawiaj  si  nowe 
narz dzia pomocy publicznej, których stosowanie wcze niej by o zakazane. Jako 
przyk ad mo e tutaj pos u y  opublikowany w 2001 r. dokument Unii Europejskiej 
dotycz cy relacji mi dzy pomoc  publiczn , a kapita em zwi kszonego ryzyka. Po-
zwala on na stosowanie nieco odmiennych kryteriów oceny zgodno ci przypadku 
pomocy publicznej z zasadami wspólnotowymi ni  okre lone we wcze niejszych 
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wytycznych Komisji i umo liwia m. in. stosowanie pomocy w formie wsparcia kapita-
owego z powodu u omno ci rynku. Z drugiej strony d y si  do ograniczania pomocy, 

do zast powania mi kkiego prawa (soft low) czyli aktów nienormatywnych aktami 
normatywnymi, a proces przyznawania pomocy i przepisy prawa reguluj ce te kwestie 
w poszczególnych pa stwach s  poddane cis ej kontroli i nadzorowi Komisji Europej-
skiej11. Na szczycie w Lizbonie w marcu 2000 r. Rada Europejska wezwa a pa stwa
cz onkowskie do zmniejszenia ogólnego poziomu pomocy publicznej i odej cia od 
pomocy sektorowej na rzecz pomocy horyzontalnej, maj cej na celu zmniejszanie 
bezrobocia, rozwój regionalny, ochron rodowiska, dzia alno  szkoleniow  i badaw-
czo-rozwojow , realizacj  polityki spójno ci. Z tego te  wzgl du d y si  do ograni-
czenia pomocy w poszczególnych sektorach zw aszcza w przemy le stalowym i w -
glowym.  

W lutym 2002 r. Komisja Europejska przyj a nowe wytyczne w sprawie pomo-
cy publicznej dla przemys u stalowego. Kodeks stalowy b dzie obowi zywa  do czasu 
wyga ni cia Traktatu o EWWiS (tj. do 22 lipca 2002 r.). Po tym terminie pomoc 
publiczna zostanie poddana zasadom ogólnym, z pewnymi wyj tkami. Z uwagi na 
nadprodukcj  stali na rynku europejskim b dzie obowi zywa  zakaz wspierania tego 
sektora ze rodków publicznych w ramach programów pomocy regionalnej lub pomo-
cy na cele restrukturyzacji b d  ratowania przedsi biorstw. Pomoc udzielana na te cele 
b dzie uznawana za niezgodn  z zasadami wspólnego rynku. Dozwolona b dzie po-
moc na cz ciow  lub ca kowit  likwidacj  hut, ochron rodowiska i dzia alno
badawczo-rozwojow .

W przypadku przemys u w glowego przewiduje si  utrzymanie odr bnych zasad 
ze wzgl du na jego rol  w systemie bezpiecze stwa energetycznego UE. Komisja 
Europejska d y tak e do ograniczania rodków przyznawanych indywidualnym 
przedsi biorstwom w trybie ad hoc przeznaczonych g ównie na ich ratowanie i restruk-
turyzacj . Od 1999 r. obowi zuj  do  restrykcyjne wytyczne udzielenia pomocy dla 
przedsi biorstw znajduj cych si  w trudnej sytuacji.  

Pa stwa kandyduj ce do UE, s  zobowi zane do stosowania wspólnotowych za-
sad konkurencji ju  w okresie przedcz onkowskim. Komisja Europejska uzale ni a
bowiem zamkni cie obszarów negocjacyjnych od spe nienia trzech warunków: 

dostosowania przepisów prawnych do acquis comunitaire, 
utworzenia instytucji administracyjnych, które nadzorowa yby udzielanie pomocy 
publicznej i prowadzi yby rejestr udzielonej pomocy, 
stosowania przyj tych zasad konkurencji w praktyce  

Komisja Europejska wyra a pozytywn  opini  o post pach w zakresie upo-
wszechniania wspólnotowych zasad konkurencji przez kraje kandydackie, ale jedno-
cze nie wyra a zaniepokojenie licznymi przypadkami naruszania tych zasad.  

W przypadku Polski, pomoc pa stwa dla przedsi biorstw (pomoc publiczna) jest 
jednym z g ównych problemów wstrzymuj cych zamkni cie negocjacji Polski z UE w 
zakresie polityki konkurencji. Rozmowy mia y zako czy  si  pod koniec ubieg ego
roku i w zasadzie Polska by a na dobrej drodze eby tego terminu dotrzyma . W tym 
te  celu uchwalono obowi zuj c  od 1 stycznia 2001 r. now  ustaw  o warunkach 

                                                
11  Por. Subsidies, general government, EU Member states, �European Economy, nr 73/2001, s. 424-427. 
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udzielania pomocy przez pa stwo (dalej: ustawa o pomocy publicznej). Negocjacje 
jednak nie zosta y zamkni te. Po pierwsze Ministerstwo Gospodarki nie przygotowa o
we w a ciwym terminie rozporz dze  wykonawczych do ww. ustawy (wesz y one w 
ycie z o miomiesi cznym opó nieniem). Po drugie KE nie jest przekonana co do 

przejrzysto ci regu  udzielania pomocy przedsi biorstwom przez pa stwo. Dla urz d-
ników Komisji nie jest jasne, w jaki sposób b d  egzekwowane nowe przepisy. Ponad-
to wyra aj  oni obawy, czy Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), 
który uzyska  prawo do wydania zgody lub odmowy udzielenia przez pa stwo pomocy 
przedsi biorstwom, b dzie w stanie oprze  si  naciskom ze strony uprzywilejowanych 
dot d firm i sektorów, a tak e rz du. Dotyczy to równie  preferencji dla inwestorów 
zagranicznych (wakacje i ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty)12. Np. g ówne zarzu-
ty urz dników Unii Europejskiej kierowane pod adresem Polski dotycz  charakteru ulg 
(a w szczególno ci ca kowitych zwolnie  z podatku dochodowego przez 10 lat i z 
po owy jego wymiaru przez kolejnych 10 lat) i brak mo liwo ci oszacowania ich 
warto ci w stosunku do poczynionej inwestycji. Prawo europejskie zezwala bowiem na 
sfinansowanie z pieni dzy publicznych do 50% kosztów inwestycji (65% dla ma ych 
firm) w regionach o redniej rozwoju poni ej 60% przeci tnej UE, do 40% (55% dla 
ma ych firm) w regionach mieszcz cych si  mi dzy 60 a 75% rozwoju Unii i do 20%  
(35% dla ma ych firm) tam, gdzie poziom rozwoju wynosi od 75 do 100% poziomu 
rozwoju Unii. Istotnym problemem jest te  pomoc przedsi biorstwom zagro onym 
upad o ci , która nie wspomaga ich sanacji, a jedynie opó nia przekszta cenia struktu-
ralne (gwarancje kredytowe, zaleg o ci podatkowe). Jedynym odst pstwem od regu
obowi zuj cych w UE, na które KE wyrazi a zgod  jest pomoc dla przemys u stalowe-
go13.

Dostosowanie do europejskich regu  nie oznacza, e pomoc pa stwa musi zosta
ograniczona. Musi jedynie si  zmieni . Wsparcie pa stwa dla przedsi biorstw wynosi 
ok. 1,8% warto ci dodanej produkcji, nieco mniej, ni  przeci tnie w UE, gdzie wspó -
czynnik ten kszta tuje si  na poziomie 2%. W przeliczeniu na jednego zatrudnionego w 
Unii Europejskiej wielko  pomocy wynosi rednio 900 euro rocznie, przy czym w 
Polsce natomiast 600 euro.  

Co roku pa stwa "15" przekazuj  ok. 90 mld euro pomocy, z czego 40 mld euro 
dla przemys u. Górnictwo w Niemczech otrzymuje np. ok. 60 tys. euro pomocy rocznie 
na osob , a np. koleje w UE co roku dostaj  od podatników ok. 30 mld euro. Do tej 
pory na mieszka ca b. NRD przypada ok. 6 tys. euro wsparcia. S  to jednak zaaprobo-
wane przez KE granty w zamian za realizacj  biznesplanów gwarantuj cych przywró-
cenie w ci gu paru lat dochodowo ci przedsi biorstwa i zak adaj ce ograniczenie skali 
jego dzia alno ci (rekompensata dla konkurentów). 

Warunkiem koniecznym do realizacji celów pomocy publicznej i otrzymania ak-
ceptacji ze strony KE jest zagwarantowanie przejrzysto ci przep ywu rodków pu-
blicznych. Chodzi o to, aby podatnicy wiedzieli, kto j  otrzymuje, w jakiej wysoko ci i 
jak t  pomoc wykorzystuje. Wiedza taka jest równie  niezb dna ministrowi finansów 
nadzoruj cemu przep yw wszystkich publicznych pieni dzy. Istotne jest tak e sporz -

                                                
12  Chodzi o firmy, które zainwestowa y w strefach przed zmian  ich statutu 1 stycznia 2001 roku. 
13  Zob. E. Kaliszuk, Polityka Wspólnoty Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, �Wspólnoty 

Europejskie� nr 2/2002, s. 53-54. 
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dzanie rzetelnych informacji o wp ywie udzielonej pomocy na wyniki ekonomiczne 
przedsi biorstw.

W krajach UE najbardziej rozpowszechnion  form  s  dotacje pieni ne i rze-
czowe. Umo liwiaj  one bowiem atwiejsz  kontrol  nad ich udzielaniem i zapewniaj
wi ksz  przejrzysto . W Polsce natomiast stosuje si  g ównie ulgi podatkowe. Naj-
cz ciej stosowan  form  pomocy publicznej s  w a nie operacje dotycz ce podatków 
i zobowi za  parapodatkowych (umorzenie, odroczenie, roz o enie na raty)14. Udzia
tej formy pomocy w cznej jej kwocie przekracza 50%. Komisja Europejska uznaje 
ten sposób wspomagania przedsi biorstw za ma o przejrzysty i stosowany w celu 
podtrzymania przy yciu upadaj cych firm, nie maj cych perspektyw normalnej dzia-
alno ci na konkurencyjnym rynku. Z wst pnych szacunków wynika, e w raporcie o 

pomocy publicznej uj te jest tylko oko o 20% operacji dotycz cych podatków. Kwe-
stionowan  form  pomocy publicznej s  tak e operacje kapita owe polegaj ce na 
wnoszeniu przez skarb pa stwa aportu do spó ek, maj cych k opoty finansowe, albo do 
spó ek obj tych prywatyzacj , w celu zwi kszenia ich atrakcyjno ci15.

Urz dnicy Komisji Europejskiej twierdz , e ten rozdzia  negocjacji zostanie 
zamkni ty wówczas, gdy przekonaj  si , e zasady udzielania pomocy dla przedsi -
biorstw s  zgodne z obowi zuj cymi w Unii. G ównym motywem takiego stanowiska 
KE jest likwidacja �mi kkiego finansowania� przedsi biorstw z pieni dzy podatników 
i przeciwdzia anie praktyce "topienia publicznych pieni dzy" w podtrzymywaniu przy 
yciu trwale nierentownych firm chronionych parasolem politycznych lobbies16.

W krajach UE istniej  wyra ne tendencje do zapewniania przejrzysto ci udzie-
lanej pomocy publicznej. Z tego te  wzgl du tworzy si  regulacje pozwalaj ce doko-
nywa  pe nej kalkulacji udzielanej pomocy i ogranicza si  stosowanie narz dzi utrud-
niaj cych kontrol , a wi kszo  kompetencji krajów cz onkowskich w tym zakresie 
zosta o przesuni te z poziomu krajowego na poziom UE. Pa stwa cz onkowskie UE, w 
swych ustawodawstwach krajowych, wprowadzaj  liczne regulacje maj ce na celu 
wspieranie rozwoju przedsi biorstw. Jednocze nie dzia ania poszczególnych pa stw 
cz onkowskich Unii Europejskiej stwarzaj  potencjalne niebezpiecze stwo zniekszta -
cenia, przez ingerencj  pa stwow  (pomoc publiczn ), zasad konkurencji obowi zuj -
                                                
14  Potwierdza si  to na przyk adzie najwi kszych d u ników w polskiej gospodarce. Zad u enie PKP 

wobec instytucji publicznoprawnych w ko cu pierwszego pó rocza 2001 r. wynosi o prawie 3 mld z
(FUS, FP, PFRON, VAT). Zad u enie hutnictwa wobec bud etu si gn o 1,2 mld z . Górnictwo, na 
reform  którego wydano ponad 4 mld z , uzyska o zdolno  bie cego regulowania nale no ci wobec 
ZUS nie likwiduj c zaleg o ci, podatek VAT p acony jest w 86%, co minister finansów uzna  za 
znaczny post p w stosunku do stanu z 2000 roku.  

15  Skarb pa stwa wniós  na przyk ad 852,2 mln z  w obligacjach Banku Handlowego jako aport do 
Powszechnego Zak adu Ubezpiecze , ponad 1 mln sztuk akcji Pekao SA wniesione zosta o do Huty 
Stalowa Wola, ponad 5 mln akcji KGHM - do WSK PZL widnik, PKO BP dokapitalizowano akcja-
mi sze ciu spó ek pa stwowych. Towarzystwo Finansowe Silesia, które mia o zajmowa  si  restruktu-
ryzacj  hutnictwa, zosta o zasilone akcjami jedenastu firm o warto ci przekraczaj cej 442 mln z .

16  Np. w Polsce do publicznej wiadomo ci podawane s  informacje o udzieleniu gwarancji i por cze ,
brak natomiast informacji o roz o eniu sp at tych kredytów mi dzy skarb pa stwa i kredytobiorców. 
Na przyk ad, w grudniu 2000 roku PKP otrzyma o gwarantowany przez pa stwo kredyt z EBRD war-
to ci 100 mln euro, w bie cym roku za  ta sama firma zaci gn a 700 mln kredytu, równie  gwaran-
towanego, w konsorcjum banków. Dotyczy to równie  nale no ci wobec funduszy celowych (Fundusz 
Ubezpiecze  Spo ecznych, Fundusz Pracy, PFRON, Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony 

rodowiska). Brak tych wp at przyczynia si  do deficytu bud etowego i w funduszach celowych. 
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cych na jednolitym rynku europejskim. Dlatego te  decyzje w sprawie udzielenia (b d
nie) pomocy przedsi biorstwom przejmuje Komisja Europejska ustalaj ca zasady 
udzielania pomocy publicznej oraz procedur  jej monitorowania. 

Po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej ca o  decyzji w sprawie udziele-
nia pomocy przedsi biorstwom przez polskie pa stwo przejmie KE. Dlatego te  chce 
ona, aby ju  teraz obowi zywa y identyczne warunki konkurencji w Polsce jak w Unii. 
W przeciwnym razie polskie przedsi biorstwa, przyzwyczajone do ulgowego trakto-
wania przez pa stwo, b d  masowo bankrutowa , gdy KE wyda zakaz przekazywania 
im pomocy, a rz d mo e znale  si  wówczas w trudnej sytuacji. B dzie on nara ony
albo na konflikt z w adzami europejskimi albo na powa ny kryzys spo eczny. 

Generalnie nale y stwierdzi , e pomoc publiczna jest dopuszczalna i po dania
z punktu widzenia realizacji okre lonych celów spo ecznych i gospodarczych, o ile nie 
zak óca konkurencji. W dyskusji o pomocy publicznej i jej wp ywie na konkurencj
trzeba rozró ni  jej cel. Inny jest bowiem cel ochrony konkurencji w poszczególnych 
pa stwach, a inny w Unii Europejskiej. W pa stwie ochrona konkurencji ma zapewni
równo  poszczególnym uczestnikom rynku. Dokonuje si  tego za pomoc  instytucjo-
nalnych gwarancji ochrony konkurencji (np. utworzenie s du antymonopolowego, 
wprowadzenie ochrony w asno ci przemys owej i skutecznej mo liwo ci dochodzenia 
swoich praw na drodze s dowej)17. W Unii Europejskiej celem nadrz dnym jest stwo-
rzenie wspólnego rynku i zapewnienie równo ci mi dzy cz onkami Wspólnoty i 
uczestnikami rynku. Dlatego te  w UE, Komisja Europejska ocenia dopuszczalno
pomocy publicznej stosuj c kryterium odczuwalno ci pomocy (tzw. �próg odczuwal-
no ci�) i jej wp yw na handel mi dzy pa stwami cz onkowskimi UE. W tym celu 
Komisja bada programy pomocy, jej charakter i wysoko , rodzaj wspieranej inwesty-
cji oraz sytuacj  na danym rynku, udzia  w rynku, przep ywy handlowe itp. Chodzi tu 
przede wszystkim o zapobieganie sztucznemu u atwianiu eksportu lub utrudnianiu 
importu18.

Trudno jednak okre li , czy nast pstwa pomocy publicznej s  odczuwalne, co 
potwierdza rozbie no  pogl dów prezentowanych przez organy UE w kwestii ustala-
nia progu odczuwalno ci. Przyk adowo Europejski Trybuna  Sprawiedliwo ci wyznaje 
zasad , e nawet w przypadku niewielkiej dotacji dla nieznacznej wielko ci przedsi -
biorstwa, nie mo na wyklucza  mo liwo ci naruszenia handlu, gdy  skutkiem pomocy 
jest najcz ciej wzmocnienie pozycji rynkowej podmiotów korzystaj cych z pomocy. 
Komisja Europejska uwa a natomiast, e nie wszystkie dotacje (zw aszcza dla ma ych 
i rednich przedsi biorstw) maj  odczuwalne nast pstwa w zakresie handlu i konku-
rencji mi dzy pa stwami cz onkowskimi. Nie dotyczy to tzw. sektorów wra liwych, a 
w szczególno ci przemys u stalowego, górnictwa w glowego, budowy statków, rolnic-
twa, rybo óstwa i transportu.  

Powy sze konstatacje pokazuj , e w wielu przypadkach formy i sposoby wspie-
rania przedsi biorstw naruszaj  regu y wolnorynkowej konkurencji i godz  w konsty-
tucyjne gwarancje równo ci gospodarczej. W Polsce sytuacja jest szczególnie skom-
plikowana ze wzgl du na wyst puj cy w dalszym ci gu znaczny sektor pa stwowy. 

                                                
18  Nie dotyczy to nie podlegaj cych eksportowi us ug jak np. rzemie lnicza dzia alno  remontowa, 

handel detaliczny, dzia alno  lokalnych przedsi biorstw transportowych, publikacje prasowe itp. 
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Wiele rodków kieruje si  bowiem do podmiotów nale cych do tego  sektora, gdzie 
celowo ogranicza si  wprowadzanie konkurencji poprzez odpowiedni  polityk  wyda-
wania zezwole  oraz ustalania cen na poziomie w znacznym stopniu odbiegaj cych od 
poziomu kosztów (jak np. w TP S.A.). Jest to niezgodne z zasadami równego trakto-
wania wszystkich uczestników rynku, jako e stawia niektórych w pozycji uprzywile-
jowanej. Argumentem przeciw stosowaniu pomocy publicznej jest tak e fakt, e mo e
ona wywo ywa  negatywne skutki dla przedsi biorstw i dla gospodarki. Wsparcie 
udzielane przedsi biorstwom os abia w wielu przypadkach ich przedsi biorczo ,
umo liwia przetrwanie s abszych firm kosztem silniejszych, antagonizuje tak e po-
szczególne pa stwa. Trzeba jednak pami ta , e pomoc publiczna stanowi istotny 
element przemian strukturalnych w wielu pa stwach, a w krajach przechodz cych 
transformacj , jest tak e elementem agodzenia jej spo ecznych skutków. Dlatego te
nie jest mo liwe ca kowite odej cie od stosowania tego instrumentu polityki gospodar-
czej. Nale y wi c minimalizowa  ryzyko naruszania konkurencji, do czego zmierza 
Komisja Europejska przejawiaj ca tendencje do odchodzenia od pomocy udzielanej ad 
hoc i pomocy sektorowej na rzecz pomocy horyzontalnej. 
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