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KRAJOWA POMOC PUBLICZNA W UE
W OKRESIE OBECNEGO KRYZYSU
Streszczenie: Przyznawanie pomocy publicznej przez państwa UE jest ściśle uregulowane
w acquis communautaire. Regulacje te zmieniają się obecnie wraz z kolejnymi wieloletnimi
ramami finansowymi. Bazując na danych KE, można stwierdzić, iż pomoc publiczna w państwach UE jest niewielka i stanowi przeciętnie 0,6% PKB. Jednocześnie poziom wsparcia
znacznie spadł w ostatnich latach wraz z obecnym kryzysem gospodarczym i kryzysem finansów publicznych. Istotnym zmianom uległa również struktura pomocy. Dotyczyło to zarówno
gospodarek najbardziej dotkniętych kryzysem, jak i największych państw Wspólnoty. Przeprowadzone badania wskazują na to, że konsolidacja finansów publicznych jest dla państw
UE ważniejszym celem niż konieczność stymulowania gospodarki.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, pomoc państwa, kryzys gospodarczy.

1. Wstęp
Krajowa pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest szczegółowo uregulowana
prawnie, co wynika z traktatowych założeń dotyczących równości konkurowania na
jednolitym rynku Wspólnoty. Na kolejne okresy programowania przygotowywane
są nowe regulacje wyznaczające ramy udzielania pomocy krajowej w UE. Obecny
kryzys wymusił na państwach Wspólnoty podjęcie działań mających na celu stymulowanie gospodarki w celu powrotu na ścieżkę wzrostu. Z tego względu aktualnie
wyróżnić można dwie kategorie krajowej pomocy publicznej. Pierwsza z nich to
dotychczasowa pomoc, a druga to pomoc ściśle związana z kryzysem.
Konieczność zabezpieczenia funkcjonowania na rynku wielu podmiotów w danym sektorze wynika z teorii mikroekonomicznej dotyczącej funkcjonowania monopoli i oligopoli. Badania teoretyczne wskazują na to, iż działanie tych struktur
rynkowych jest niekorzystne dla konsumentów zarówno z powodu wyższych cen
i wykorzystywania przez te podmioty swojej pozycji rynkowej, jak i z powodu ich
niższej efektywności wykorzystywania zasobów i mniejszej skłonności do poszukiwania i wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań.
Pomoc publiczna obejmuje wsparcie nowych sektorów gospodarki i wdrożenie nowych technologii, co ma zwiększyć konkurencyjność międzynarodową danej
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gospodarki, jak również ma służyć wsparciu ważnych ze względów ekonomiczno-społecznych sektorów gospodarki, których funkcjonowania w dotychczasowej skali i dalszy rozwój zostały zagrożone. Oznacza to, że pomoc publiczna może być
z jednej strony wykorzystywana do zwiększenia potencjału produkcyjnego i poziomu rozwoju gospodarczego gospodarki, a z drugiej strony może stanowić sposób na
stymulację gospodarki borykającej się z kryzysem ogólnogospodarczym lub ograniczonym tylko do wybranych sektorów. Pomoc publiczna może być korzystna, gdy
zmniejsza negatywne skutki zawodności rynku. To uzasadnienie znane jest przynajmniej od czasów Pigou. Wsparcie publiczne umożliwia m.in. zwiększenie skali
wytwarzanych dóbr publicznych.
Problem zawodności rynku oraz pomocy publicznej sprowadza się do oceny
efektywności rynku i efektywności państwa. Należy przy tym pamiętać o różnych
typach efektywności. Ocena, czy rynek jest efektywny oraz czy wsparcie publiczne
jest efektywne, dotyczy określenia, czy dane rozwiązanie jest efektywne pod względem produkcyjnym, alokacyjnym i dynamicznym1.
Polityka państwa mająca na celu wspieranie rozwoju wybranych sektorów nazywana jest polityką przemysłową2. Naturalnie jest to pojęcie szersze niż zakres pomocy publicznej stosowanej obecnie w państwach UE, gdyż obejmuje również pełen
wachlarz instrumentów polityki handlowej i relacji gospodarczych z innymi państwami. Przez wielu ekonomistów uznawana jest za nieskuteczną ze względu na to,
iż państwu trudno trafnie zidentyfikować obszary gospodarki, które mogą być z sukcesem rozwijane3. Równie dużych trudności dostarcza właściwy wybór i wdrożenie
mechanizmów wsparcia. Co więcej, pomoc publiczna może w długim okresie być
szkodliwa dla struktury rynkowej i liczby konkurujących na niej podmiotów, gdyż
wsparcie publiczne może umożliwić podmiotowi uzyskującemu wsparcie przejęcie
konkurencyjnej firmy i zmniejszenie liczby podmiotów na danym rynku.
Celem artykułu jest omówienie skali i struktury krajowej pomocy publicznej
w okresie 2009-2011 i porównanie jej z pomocą przyznaną w latach 2006-2008.
Wśród ośmiu krajów wybranych do analizy są najbardziej dotknięte obecnym kryzysem, takie jak Portugalia i Grecja, a także największe gospodarki UE, w tym Niemcy
i Wielka Brytania. Z przeprowadzonej analizy wynika, jaki rodzaj polityki pomocowej prowadzony jest przez kraje UE. Na podstawie teorii ekonomii można określić,
jak ta polityka może wpłynąć na wzrost gospodarczy. Badanie opiera się na danych
Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa w latach 2006-2011, a także danych Eurostatu obejmujących podstawowe agregaty makroekonomiczne.
1
Szerzej kwestie te zostały omówione w opracowaniu: J. Haucap, U. Schwalbe (2011), Economic
Principles of State Aid Control, “Discussion Papers” no. 17, Düsseldorf Institute for Competition Economics.
2
Krótką prezentację historii polityki przemysłowej zawiera m.in. artykuł Jamesa A. Robinsonapt,
Industrial Policy and Development: A Political Economy Perspective (Harvard University, 2009).
3
Interesujące podsumowanie argumentów zwolenników i przeciwników aktywnej polityki przemysłowej przedstawili Josh Lerner i Dani Rodrik na portalu The Economist w 2010 r. Teksty obu ekonomistów znajdują się na stronie: http://www.economist.com/debate/days/view/541.
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Zawężenie badań do pomocy publicznej, która nie jest związana z kryzysem, nie
ma wpływu na to stwierdzenie, gdyż pomoc związana z kryzysami jest ograniczona
do wspierania instytucji finansowych i przedsiębiorstw państwowych.
Artykuł składa się z dwóch kluczowych części. Pierwsza z nich skupia się na
przedstawieniu ram prawnych aktualnie kształtujących funkcjonowanie pomocy
państwa w UE. Natomiast druga część przedstawia poziom i strukturę pomocy państwa w wybranych państwach członkowskich UE oraz przeciętną dla całej Wspólnoty. Analizie poddano również związek między stanem tych gospodarek i poziomem
udzielanej przez nie pomocy publicznej.

2. Pomoc państwa w Unii Europejskiej
Pomoc państwa w UE jest ściśle regulowana, gdyż jest to niezbędne dla zapewnienia, iż na poziomie UE wsparcie krajowe nie prowadzi do jakichkolwiek zakłóceń
konkurencji na jednolitym rynku UE. Kontrola pomocy publicznej w państwach
członkowskich UE jest częścią unijnej polityki konkurencji. Głównymi celami polityki konkurencji UE są:
• ochrona konkurencji na rynku jako środek zwiększania dobrobytu konsumentów,
• wspieranie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności gospodarki
UE;
• wspieranie kultury konkurencji.
Zdaniem D. Spectora rola kontroli nad pomocą publiczną wiąże się również
z próbą ułatwienia państwom członkowskim UE skutecznego opierania się próbom nacisku ze strony różnych grup interesów, które dążą do uzyskania od państwa
szczególnych przywilejów i ułatwień w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Kontrolę skali i trybu przyznawania pomocy publicznej można również uznać
za sposób wymuszenia na państwach zobowiązania do stosowania określonych zasad i skali wsparcia, co daje stabilność funkcjonowania podmiotów gospodarczych
na danym rynku krajowym niezależnie od tego, czy chodzi o podmioty krajowe czy
międzynarodowe.
W świetle obecnego kryzysu finansów publicznych w wielu państwach strefy
euro i prób zwiększenia spójności polityki budżetowej prowadzonej przez poszczególne państwa UE4 kontrola krajowej polityki wsparcia sektorów gospodarczych
i poszczególnych firm staje się elementem nadzoru Wspólnoty nad finansami publicznymi państw członkowskich i wpisuje w trend zwiększania koordynacji działań
makroekonomicznych i realizacji polityki sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu
i tworzeniu nowych miejsc pracy.
Warto również spojrzeć na kontrolę pomocy publicznej w ramach UE jako na
mechanizm ograniczania nieefektywności wsparcia publicznego, dzięki postawie4
Jednym z tych działań jest przyjęcie Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii
Gospodarczej i Walutowej, zwanego paktem fiskalnym.
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niu barier dotyczących skali i charakteru wsparcia kierowanego do firm i sektorów.
Pozwala to ograniczyć zapędy poszczególnych państw do oferowania pomocy dla
inwestorów i zmniejsza niezdrową konkurencję między państwami prowadzącą do
oferowania inwestorom zbyt wysokiej pomocy w zamian za obietnicę stworzenia
nowych miejsc pracy5. Takie bariery i limity w skali pomocy publicznej pozwalają zmniejszyć tzw. efekt jałowego biegu w pomocy publicznej (deadweight effect)
odznaczający się wspieraniem przedsięwzięć, które mogłyby być zrealizowane bez
wsparcia ze strony państwa.
Komisja Europejska jest odpowiedzialna za zapewnienie, iż unijne przedsiębiorstwa działają na równych zasadach. Traktat UE przewiduje ograniczoną liczbę
przypadków, gdy pomoc publiczna jest dozwolona. Zgodnie z artykułem 107 ustęp 2
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) następujące rodzaje pomocy
państwa „powinny być zgodne z rynkiem wewnętrznym jest:
a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom,
pod warunkiem że jest przyznawana bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem
produktów;
b) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi;
c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej
Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim taka pomoc jest niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem. Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję uchylającą niniejszą literę”.
Natomiast ustęp 3 niniejszego artykułu TFUE stanowi, że „za zgodną z rynkiem
wewnętrznym może zostać uznana:
a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów,
w których poziom życia jest nienormalnie niski lub w których istnieje poważny stan
niedostatecznego zatrudnienia, jak również regionów, o których mowa w artykule
349, z uwzględnieniem ich sytuacji strukturalnej, gospodarczej i społecznej;
b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego;
c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych
lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia ona warunków wymiany
handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem;
d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii
w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem;
Szerzej kwestie te zostały omówione m.in. w artykule: M. Dewatripont, P. Seabright (2005),
”Wasteful” Public Spending and State Aid Control. Artykuł jest dostępny na stronie: http://neeo.univ-tlse1.fr/1212/1/dewatripont_seabright.pdf.
5
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e) inne kategorie pomocy, jakie mogą być określone w drodze decyzji Rady na
wniosek Komisji.
Przepisy określające szczegóły dotyczące zakresu i funkcjonowania pomocy państwa są regularnie przeglądane i zmieniane6. Obecnie obowiązujące regulacje koncentrują się na instrumentach pomocowych ukierunkowanych na wsparcie realizacji
celów związanych ze wzrostem i rozwojem, takich jak badania i rozwój, zmiany klimatu, zarządzanie energią odnawialną lub ryzykami. Aktualne regulacje zostały wprowadzone na początku perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Komisja Europejska przygotowuje nowe przepisy dotyczące pomocy państwa, które mają kształtować
funkcjonowanie pomocy publicznej w latach 2014-2020. Od 2001 roku rośnie liczba
instrumentów, które są objęte przepisami o wyłączeniach grupowych. Zwolnienie to
upraszcza wprowadzenie i funkcjonowanie pomocy państwa, jak np. brak obowiązku
zgłoszenia do KE ich wprowadzenia i realizacji. Jednocześnie wyraźnie widać zmiany w podejściu do funkcjonowania systemu kontroli nad krajową pomocą publiczną
w państwach Wspólnoty. W okresie 2000-2006 to KE miała ścisłą i wyłączną kontrolę,
zaś w latach 2007-2013 włączono do tego zadania same państwa członkowskie7.
Jesienią 2008 r. Komisja Europejska wydała specjalne wytyczne dotyczące
funkcjonowania pomocy państwa w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego.
Wytyczne te oraz później wydana seria komunikatów dotyczących poszczególnych
rodzajów pomocy i sektorów określiły, jakie formy i zakres pomocy mogą być stosowane. Na początku kryzysu większość nowych rozwiązań była ukierunkowana
na wspieranie instytucji finansowych. Dopiero później określono również zasady
dotyczące wsparcia na rzecz podmiotów niefinansowych. Możliwość stosowania
środków mających na celu wspieranie instytucji finansowych została wydłużona,
z pewnymi modyfikacjami, do roku 2012.

3. Poziom i struktura pomocy państwa niezwiązanej z kryzysem
w UE
W tej części przedstawiono krótki opis poziomu i struktury pomocy publicznej
w wybranych państwach członkowskich w latach 2006-20118. Naturalnie analizowany okres jest zbyt krótki, aby być bazą dla zaawansowanych analiz szeregów
czasowych. Jednak już wyniki dotyczące tego krótkiego okresu pozwalają dostrzec
6
Szerokie omówienie obowiązujących obecnie zasad pomocy publicznej w UE zostało przedstawione w publikacji: D. Neven, V. Verouden (2008), Towards a More Refined Economic Approach in
State Aid Control, [in:] W. Mederer, N. Pesaresi and M. Van Hoof (eds.) (2008), EU Competition Law
– Volume IV: State Aid, Claeys & Casteels.
7
Bardzo szeroko kwestie dotyczące zmian w zarządzaniu krajową pomocą publiczną w UE w ostatnich latach przedstawiono w pracy: E. Brunsson (2009), The Reforms of the European State Aid Control
– decentralisation as a new form of governance?, University of Lund.
8
Charakterystyka zmian w poziomie pomocy publicznej od lat 80. XX w. do 2008 została przedstawiona w artykule: N. Bacila (2010), The Relation between State Aid and Economic Development in
the European Union, “The Romanian Economic Journal”, Year XIII, no. 36, pp. 111-122.
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zachodzące zmiany i wyraźne różnice w podejściu do pomocy publicznej. Tenże
krótki okres objęty analizą każe mieć na uwadze to, że uzyskane wyniki są tymczasowe i podlegają poważnym ograniczeniom interpretacyjnym, zwłaszcza że pomoc
publiczna jest nie tylko uzależniona od warunków makroekonomicznych, ale także
od zmian w ramach prawnych dotyczących pomocy państwa w UE.
Struktura pomocy publicznej jest analizowana na podstawie podejść stosowanych przez KE przy prezentacji danych dotyczących pomocy realizowanej przez
państwa członkowskie. KE dzieli pomoc państwa na pięć głównych kategorii: rolnictwo, rybołówstwo, cele horyzontalne (w tym wsparcie dotyczące klęsk żywiołowych, pomoc regionalną, wsparcie dla MŚP, wspieranie badań i rozwoju), sektory
szczególne (m.in. górnictwo i usługi finansowe) i transport. W analizie zmian poziomu pomocy państwa, poza danymi dotyczącymi pomocy publicznej, wykorzystano
kluczowe makrowskaźniki opisujące stan gospodarki: poziom PKB, wielkość deficytu budżetowego i długu publicznego oraz wysokość inflacji.
Na poziomie UE-27 całkowita średnia wielkość pomocy publicznej w UE
zmniejszyła się w ostatnich latach w porównaniu z okresem 2006-2008 i wynosiła mniej niż 91% średniej dla trzech lat przed kryzysem (tab. 1). Również jako
udział w PKB odnotowano podobny spadek pomocy – z 0,64 do 0,58% w PKB
UE-27. Największy wzrost wydatków na pomoc publiczną dotyczył klęsk żywiołowych, co nie było związane z prowadzeniem polityki antykryzysowej, ale zostało
wymuszone przez siłę wyższą. Jednak ten wzrost nie miał prawie żadnego wpływu
na łączny poziom wydatków, gdyż ten udział tej kategorii wsparcia wyniósł tylko
0,009% w latach 2006-2008 i wzrósł do 0,06% ogólnej pomocy w latach 2009-2011.
Drugi znaczący wzrost wydatków odnotowano w przypadku wsparcia społecznego
dla poszczególnych konsumentów. Również w przypadku tej grupy środków udział
w całkowitej pomocy w analizowanym okresie był nieznaczny. Najważniejszą grupą
środków jest teraz pomoc regionalna. Wydatki ogółem na ten cel wzrosły o ponad
jedną czwartą, a jej udział w wydatkach wzrósł do 20,6%. Pomoc ukierunkowana
na środowisko i oszczędność energii ma podobny udział w bieżących wydatków,
które tylko nieznacznie wzrosły w porównaniu z okresem 2006-2008. Największy
spadek zarówno kwoty pomocy, jak i jej udziału w łącznym wsparciu odnotowano
w przypadku transportu. Średnia kwota wydana na tę część pomocy państwa osiągnęła przeciętnie zaledwie 3% w latach 2006-2008, a jej udział w wydatkach spadł
z 10 do 0,3%.
Na podstawie danych dla każdego z analizowanych lat wyraźnie widać, że poziom pomocy publicznej w krajach UE-27 jest ujemnie skorelowany z PKB. Poziom
całkowitej pomocy państwa, jak przed kryzysem, nadal stopniowo i systematycznie
spada. Kwota wydatków na pomoc państwa wzrosła jedynie w 2009 r., pierwszym
roku kryzysu i jedynym dotychczas, w którym odnotowano ujemne tempo wzrostu PKB, co sugerowałoby antycykliczne podejście do pomocy państwa. Jednak
z analizy struktury wydatków wynika, że wsparcie to nie miało w pełni charakteru
prowzrostowego. Świadczy o tym choćby to, iż kwota pomocy dla małych i śred-
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Tabela 1. Zmiany w poziomie pomocy publicznej oraz podstawowych agregatach makroekonomicznych
w UE-27 w latach 2006-2008 i 2009-2011

Wyszczególnienie

Średni poziom pomocy
(w mln euro)
2006-2008

1
Rolnictwo
Rybołówstwo
Cele horyzontalne, w tym:
Handel, eksport
i internacjonalizacja

2

2009-2011
3

Zmiana
(w %; okres
2009-2011
do 2006-2008)

Udział w pomocy
ogółem (w %)
2006-2008

2009-2011

4

5

6

10 754,5

9 297,5

86,5

13,8

13,2

345,1

149,5

43,3

0,4

0,2

46 654,2

50 309,8

107,8

60,0

71,4

496,2

294,3

59,3

0,6

0,4

Kultura i konserwacja
dziedzictwa narodowego

1 428,1

1 782,4

124,8

1,8

2,5

Zatrudnienie

3 338,8

1 924,8

57,6

4,3

2,7

13 919,4

14 065,9

101,1

17,9

20,0

Środowisko i oszczędzanie
energii
Katastrofy naturalne
Inne
Pomoc regionalna
Badania, rozwój i innowacje
Kapitał wysokiego ryzyka

7,1

44,3

626,4

0,0

0,1

131,9

268,9

203,8

0,2

0,4

11 626,7

14 538,4

125,0

15,0

20,6

8 087,1

10 653,8

131,7

10,4

15,1

534,9

616,0

115,2

0,7

0,9

5 749,6

3 041,9

52,9

7,4

4,3

Wsparcie socjalne
dla konsumentów
indywidualnych

568,0

2 234,2

393,3

0,7

3,2

Szkolenia

766,2

844,9

110,3

1,0

1,2

MŚP

Wybrane sektory, w tym:

9 294,4

7 857,8

84,5

12,0

11,1

Górnictwo

3 407,3

2 686,3

78,8

4,4

3,8

Usługi finansowe

1 912,0

1 227,5

64,2

2,5

1,7

Sektor przetwórczy

2 140,5

2 215,5

103,5

2,8

3,1

Inne sektory nieprzetwórcze

1 360,0

1 267,0

93,2

1,7

1,8

474,7

461,4

97,2

0,6

0,7

10 657,7

2 652,5

24,9

13,7

3,8

Inne usługi
Transport, w tym:
Transport lądowy

7 904,5

236,9

3,0

10,2

0,3

Transport morski

1 900,9

1 756,1

92,4

2,4

2,5

10,6

14,6

137,9

0,0

0,0

Transport lotniczy

Śródlądowy transport wodny

395,3

396,2

100,2

0,5

0,6

Transport (nieokreślone
kategorie)

446,5

248,7

55,7

0,6

0,4
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1
Inne wydatki na rolnictwo
i rybołówstwo*

2

3

797
4

5

6

48,9

217,1

444,0

0,1

0,3

Pomoc ogółem bez pomocy
na rolnictwo, rybołówstwo
i transport

55 948,6

58 167,7

104,0

72,0

82,5

Pomoc ogółem bez pomocy
na koleje

77 754,8

70 484,3

90,6

100,0

100,0

Pomoc ogółem bez pomocy
na koleje
(% PKB)

0,64

0,58

90,4

Deficyt (% PKB)

–1,6

–5,9

Dług publiczny

60,9

79,0

Inflacja (HICP)

2,7

2,1

Realna stopa wzrostu PKB

2,3

–0,2

PKB (ceny bieżące)

12 193 508 12 224 928

100,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KE i Eurostatu.

nich przedsiębiorstw spadła. Wzrost poziomu wydatków był natomiast widoczny
w przypadku wsparcia społecznego, szkoleń zawodowych oraz badań i rozwoju.
Oczywiście mały poziom wydatków na pomoc państwa, w porównaniu z łącznymi
wydatkami budżetowymi państw członkowskich, sprawia, iż wsparcie to może
mieć jedynie nieznaczny wpływ na wzrost gospodarczy. Wzrost poziomu długu
publicznego i deficytu budżetowego był również ujemnie skorelowany z poziomem
pomocy publicznej. To właśnie pogarszający się stan finansów publicznych był powodem zmniejszenia wydatków publicznych, w tym środków na pomoc publiczną.
Analiza danych odnoszących się do poszczególnych państw członkowskich
Wspólnoty pokazuje ogromne zróżnicowanie zwłaszcza w poziomie wsparcia publicznego mierzonego jako odsetek PKB. Znaczące zróżnicowanie występuje również przy porównaniu skali wsparcia w latach 2006-2008 i 2009-2011 w wybranej
grupie państwa UE (rys. 1). Jak widać, wśród badanych państw nie dało się zaobserwować prawidłowości: wzrost pomocy państwa w przypadku państw, które w największym stopniu dotknął kryzys, a spadek w pozostałych państwach. Zarówno
skala, jak i kierunek zmian mają charakter indywidualny i zależą od uwarunkowań
specyficznych dla danego państwa. Należy również przy tym pamiętać, iż kryzys
dotknął poszczególne państwa Wspólnoty nie tylko w różnym stopniu i zakresie, ale
także w różnym czasie. Najniższy poziom krajowej pomocy publicznej w relacji do
PKB w badanej grupie odnotowano w przypadku Wielkiej Brytanii i Włoch. W tym
pierwszym kraju nastąpił w ostatnich latach wzrost wsparcia, w drugim zaś – spadek. Najwyższy poziom wsparcia krajowego występuje w Portugalii, lecz w okresie kryzysu nieco spadł. Największy wzrost odnotowano w Grecji. Przed kryzysem

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 797

2014-02-24 08:34:31

798

Barbara Wieliczko

poziom pomocy publicznej odpowiadał średniej unijnej, obecnie zaś jest znacznie
wyższy, i to nie tylko w relacji do spadającego poziomu PKB, ale także w wartościach bezwzględnych.
1,2

1,2

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

Francja

Grecja

Hiszpania Irlandia
2006-2008

Niemcy Portugalia Wielka
Brytania
2009-2011

Włochy

0

UE

Rys. 1. Poziom pomocy publicznej w relacji do PKB w latach 2006-2008 i 2009-2011
w wybranych państwach UE-27
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KE.

Podobnie ogromne zróżnicowanie dotyczy struktury udzielanej krajowej pomocy publicznej i zmian, jakie w niej zaszły w ostatnich latach (rys. 2). Poszczególne
państwa z badanej grupy cechuje odmienna struktura pomocy. Szczególnie nietypową strukturę ma Portugalia, w której ponad 4/5 wsparcia w okresie przed kryzysem
były przeznaczone na usługi finansowe, a w ostatnich latach odsetek ten spadł do
niespełna 72%. We wszystkich pozostałych państwach w ogóle nie występowała
ta kategoria wsparcia9. Dostrzec jednakże można pewne wspólne cechy. Dotyczy
to przede wszystkim pomocy przeznaczonej na badania i rozwój. We wszystkich
państwach poziom wsparcia na ten cel znacząco wzrósł podczas kryzysu, choć skala
wzrostu i udział tej pomocy są bardzo zróżnicowane. W większości państw, poza
Irlandią i Wielką Brytanią, wzrósł również udział pomocy regionalnej w łącznej
kwocie pomocy. Natomiast we wszystkich państwach obniżył się udział środków
przeznaczonych na wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany te
9

1,4%.

Wyjątek stanowiły Włochy w okresie 2006-2008, gdzie udział tej kategorii wsparcia wyniósł
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Rys. 2. Struktura krajowej pomocy publicznej w wybranych państwach UE w okresie 2006-2008
i 2009-2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KE.

wskazują na to, iż krajowa pomoc publiczna nie jest bezpośrednio związana z bieżącą polityką państwa odnoszącą się do koniunktury makrogospodarczej. Ocena ta nie
może być jednakże pogłębiona, gdyż kategorie pomocy wyróżniane przez KE nie
pozwalają na pełną ocenę charakteru prowadzonej polityki wsparcia.

4. Podsumowanie
Pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest ściśle regulowana, gdyż musi zapewnić równe szanse wszystkim podmiotom obecnym na wspólnym rynku UE, dlatego
instrumenty pomocy państwa muszą być zgodne z przepisami przewidującymi ich
dopuszczalny kształt i zakres. Pomoc państwa jest udzielana różnym podmiotom gospodarczym w celu wspierania ich rozwoju na wczesnym etapie ich funkcjonowania
lub w sytuacjach związanych z katastrofami naturalnymi lub twardych warunków
ekonomicznych. Zgodnie z teorią polityki fiskalnej pomoc państwa powinna być
antycykliczna i dokładnie ukierunkowana, żeby być skuteczna i efektywna. W okresach recesji wsparcie państwa powinno być wydatkowane, natomiast w okresach
boomu należy zmniejszyć.
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Na podstawie tych ustaleń teoretycznych należy stwierdzić, że obecnie pomoc
państwa w UE powinna być większa niż w latach przed kryzysem, aby w ten sposób
wesprzeć powrót gospodarek UE na ścieżkę wzrostu. Jednak jedną z głównych cech
tego kryzysu w UE jest jego silne powiązanie z kryzysem finansów publicznych,
dlatego ekspansja fiskalna w jakiejkolwiek formie nie jest możliwa w tych krajach,
bo wymagają one wprowadzenia konsolidacji fiskalnej.
Jednakże pomoc państwa w UE określona zgodnie ze wspólnotowymi regulacjami stanowi marginalną część wydatków publicznych w państwach członkowskich
UE. Jej całkowita wielkość, wyrażona zarówno w euro, jak i jako udział w PKB,
stale maleje. Zarówno w dużych gospodarkach UE, jak i tych najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem pomoc państwa nie jest postrzegana jako poważny element
pakietu mającego działać stymulująco na gospodarkę. W tym samym czasie jest już
na tyle niska, że nie pozostawia miejsca na dalsze ograniczenia.
Niestety sposób, w jaki KE prezentuje dane dotyczące krajowej pomocy publicznej uniemożliwia pogłębioną ocenę tego, na ile wsparcie to ma charakter prorozwojowy, a na ile stanowi jedynie doraźne wsparcie wykorzystywane raczej do
podniesienia bieżącej konsumpcji czy funkcjonowania wspieranych podmiotów.
Wydaje się, że kwestie pomocy publicznej w UE powinny być widoczne z szerszej perspektywy i nie powinny obejmować jedynie niewielkiego segmentu polityki makroekonomicznej w państwach członkowskich UE. W ramach działań UE
dotyczących monitorowania polityki fiskalnej i uczynienia jej bardziej przejrzystą
zarówno dla innych państw członkowskich, jak i obywateli UE pomoc państwa powinna być postrzegana łącznie, jako całość stosowanych instrumentów mających na
celu osiągnięcie pewnych priorytetów gospodarczych poprzez system podatkowy,
jak również dotacje.
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STATE AID IN THE EUROPEAN UNION IN THE PERIOD
OF THE CURRENT CRISIS
Summary: State aid is strictly defined within the European Union regulations as it cannot
affect the functioning of a single market. The paper is aimed at presenting the changes of scale
and structure of the state aid offered by the chosen EU member states during the current crisis.
Among the eight countries chosen for the analysis there are these most affected by the current
crisis as well as the biggest EU economies. The study is based on EC’s data on state aid in the
period 2006-2011and Eurostat’s data on macroeconomic conditions in the EU. The analysis
shows what type of state aid policy is conducted by EU countries and how it can influence the
economic growth based on the macroeconomic theory. It seems that the aim of consolidating
public finances achieved higher priority among the surveyed EU member states than the need
to stimulate the economy.
Keywords: European Union, state aid, economic crisis.
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