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WPŁYW WYTYCZNYCH W SPRAWIE 
KRAJOWEJ POMOCY REGIONALNEJ 
NA WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA 
PRZEDSIĘBIORCOM W POLSCE 
W LATACH 2014-2020

Adam A. Ambroziak*

Zgodnie	z	nowymi	wytycznymi	Komisji	Europejskiej	
w	zakresie	pomocy	regionalnej	na	lata	2014-20201,	od	 
1	lipca	2014	r.	obowiązywać	będzie	nowa	mapa	pomo-
cy	regionalnej,	identyfikująca	regiony	objęte	wsparciem	
oraz	 określająca	 poziomy	 maksymalnej	 intensywności	
pomocy.	 Celem	 artykułu	 jest	 przedstawienie	 zmian	
warunków	 dopuszczalności	 wsparcia	 publicznego	
w	 związku	 z	 wprowadzeniem	 nowej	 mapy	 pomocy	
regionalnej	w	Polsce	na	 lata	2014-2020.	W	ten	sposób	
określa	 się	 przestrzenny	 zakres	 pomocy	 regionalnej,	
a	 poprzez	wskazanie	maksymalnych	 pułapów	 dopusz-
czalnego	wsparcia	 –	wielkość	 pomocy,	 jaka	może	być	
udzielona	w	odniesieniu	do	 tzw.	kosztów	kwalifikowa-
nych	 (w	 relacji	 do	 ekwiwalentu	 dotacyjnego	 brutto	 –	
EDB2).	Warunki	te	stanowią	nie	tylko	kryteria	interwencji	
państwa	 ze	 środków	 budżetu	 centralnego	 i	 lokalnego,	
ale	również,	co	 jest	szczególnie	 istotne	obecnie,	z	 fun-
duszy	 europejskich.	 Dlatego	 też	 nowa	 mapa	 pomocy	
regionalnej	skorelowana	jest	w	czasie	z	polityką	spójno-
ści	 i	 wieloletnimi	 ramami	 finansowymi	 na	 lata	 2014-
2020.

Zasady	 udzielania	 pomocy	 regionalnej	 w	 Polsce	
regulują	postanowienia	Traktatu	o	funkcjonowaniu	Unii	
Europejskiej3	 oraz	 wytyczne	 Komisji	 Europejskiej,	 na	
podstawie	 których	 oceniana	 jest	 zgodność	 programów	
pomocowych	 oraz	 wsparcia	 indywidualnego	 propono-
wanego	przez	państwa	członkowskie	z	zasadami	rynku	
wewnętrznego	 UE.	 Zmiany	 wprowadzone	 wytycznymi	
w	 sprawie	 krajowej	 pomocy	 regionalnej	 na	 lata	 2014-
2020	(dalej	„wytyczne	na	lata	2014-2020”)	będą	odczu-
walne	przez	polskich	przedsiębiorców	znacznie	bardziej	
niż	 te	 wynikające	 z	 wytycznych	 w	 sprawie	 krajowej	
pomocy	regionalnej	na	lata	2007-2013	(dalej	„wytyczne	
na	 lata	 2007-2013”)4	 oraz	 z	 regulacji	 obowiązujących	
tuż	po	akcesji	do	UE5.	Wynika	to	z	kilku	powodów.	Po	

pierwsze,	na	poprzednie	wytyczne,	przyjmowane	zaled-
wie	 dwa	 lata	 po	 wejściu	 do	 Unii	 Europejskiej,	 Polska	
miała	niewielki	wpływ	ze	względu	na	brak	doświadcze-
nia	w	unijnym	procesie	decyzyjnym.	Po	drugie,	ówcze-
sną	mapę	 pomocy	 regionalnej	 opracowano	 na	 podsta-
wie	danych	za	lata	2000-2002,	co	oznaczało,	że	pomoc	
regionalna	w	rozumieniu	traktatowym	była	dopuszczal-
na	na	terenie	całej	Polski,	choć	z	pewnym	zróżnicowa-
niem	intensywności.	Natomiast	mapę	na	lata	2014-2020	
opracowano	 na	 podstawie	 danych	 z	 lat	 2008-2010,	
w	 trakcie	 których	 niektóre	 polskie	 regiony	 odnotowały	
pewien	wzrost	gospodarczy.	Zaowocowało	to	większym	
zróżnicowaniem	 zarówno	 poziomów	 rozwoju	 regio-
nów,	jak	i	pułapów	dopuszczalnej	pomocy.	Warto	rów-
nież	zauważyć,	że	w	wyniku	kryzysu	gospodarczego	lat	
2008-2010	 wartość	 PKB	 w	 przeliczeniu	 na	 jednego	
mieszkańca	w	UE-27,	będąca	punktem	odniesienia	dla	
poziomu	rozwoju	województw	w	Polsce,	w	okresie	refe-
rencyjnym	wyraźnie	się	obniżyła,	co	wpłynęło	na	popra-
wę	 pozycji	 polskich	 regionów	 (efekt	 bazy).	 Po	 trzecie,	
Komisja	zamierzała	ograniczyć	dopuszczalną	interwen-
cję	państwa	zarówno	poprzez	przyjęcie	bardziej	rygory-
stycznych	 kryteriów	 kwalifikacji	 regionów	 oraz	 niższą	
dopuszczalną	 intensywność	pomocy,	 jak	 i	przez	wpro-
wadzenie	ograniczeń	podmiotowych.	Nie	udało	się	jed-
nak	 tych	 planów	 w	 pełni	 zrealizować,	 wprowadzono	
tylko	pewne	wyłączenia	lub	ograniczenia	(np.	dla	ener-
getyki),	 co	może	 negatywnie	wpłynąć	 na	 konkurencyj-
ność	niektórych	polskich	przedsiębiorców6.

Ewolucja mapy pomocy regionalnej w Polsce do 2014 r.

Mapa	 pomocy	 regionalnej	 dla	 Polski	 na	 lata	 2014-
2020	 jest	 już	 czwartym	 zestawieniem	 regionów,	 obję-
tych	 dozwolonym	 wsparciem.	 W	 okresie	 przedczłon-
kowskim	Polska	była „traktowana jako obszar identycz-
ny z obszarami Wspólnoty, o których mowa w artykule 
87 ust 3 lit. a) Traktatu WE” (por.	 art.	 63	 ust.	 4	 lit.	 a)	
układu	europejskiego7).	Uzasadniano	to	wysokością	pro-
duktu	 krajowego	 brutto	 (PKB)	 na	 jednego	mieszkańca,	
który	w	1998	r.	stanowił	36%	średniego	poziomu	w	Unii	
Europejskiej	(UE-15).	Władze	polskie	dodatkowo	zróżni-
cowały	dopuszczalną	intensywność	pomocy	w	zależno-
ści	 od	 stopnia	 rozwoju	 poszczególnych	 obszarów,	 tak	
aby	 oddziaływanie	 pomocy	 dla	 przedsiębiorców	 było	
najsilniejsze	 w	 regionach	 najbardziej	 opóźnionych	
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krajach	 świata,	w	 tym	w	 rajach	podatkowych.	Por.	 I.	 Trusewicz,	
Narodziny giganta: Rosneft z TNK-BP,	21.3.2013,	
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/992411.html	[2.11.2013]
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w	rozwoju	gospodarczym.	W	konsekwencji,	na	podsta-
wie	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	2001	r.	w	sprawie	
pomocy	 regionalnej	 dla	 przedsiębiorców8	 określono	
maksymalną	 dopuszczalną	 intensywność	 pomocy	 we	
wszystkich	 województwach	 (NUTS	 2)9	 na	 poziomie	
50%	EDB,	z	wyjątkiem	pięciu	aglomeracji:	krakowskiej,	
trójmiejskiej	 i	 wrocławskiej,	 dla	 których	 obniżono	
poziom	 intensywności	 do	 40%,	 oraz	 warszawskiej	
i	poznańskiej,	dla	których	ustalono	go	w	wysokości	30%.	
System	ten	obowiązywał	zarówno	w	okresie	przed,	 jak	
i	 przez	 dwa	 lata	 po	 akcesji	 –	 aż	 do	 końca	 ówczesnej	
perspektywy	finansowej	na	lata	2000-2006.

Następne	 mapy	 krajowej	 pomocy	 regionalnej	 dla	
Polski	zostały	podporządkowane	kolejnym	unijnym	per-
spektywom	 finansowym.	 Kwalifikacja	 regionów	w	 Pol-
sce	 do	 objęcia	 pomocą	 regionalną	 na	 lata	 2007-2013	
znacznie	różniła	się	od	zakresu	terytorialnego	wsparcia	

przewidzianego	we	wcześniejszej	mapie	obowiązującej	
do	2006	roku10.	Przygotowywano	ją	w	2005	r.	na	pod-
stawie	 średniej	 wartości	 PKB	 na	 jednego	 mieszkańca	
w	regionach	NUTS	2	z	lat	2000-2002.	Oznaczało	to,	że	
okres	referencyjny	obejmował	czas	jeszcze	sprzed	człon-
kostwa	w	UE,	a	więc	nie	uwzględniał	zmian	w	gospodar-
ce	spowodowanych	przystąpieniem	do	rynku	wewnętrz-
nego	 i	 dostępem	 do	 środków	 europejskich.	 Według	
obecnie	 obowiązującego	 podziału	 administracyjnego	
prawie	wszystkie	podregiony	(w	nomenklaturze	NUTS	3)	
odnotowały	w	 latach	2000-2002	średni	PKB	per capita 
poniżej	 45%	 średniej	 UE-27,	 co	 kwalifikowało	 je	 do	
najuboższych	obszarów	Unii	Europejskiej	(patrz	mapa	1	
i	tabela	1).	Tylko	jedenaście	na	sześćdziesiąt	sześć	pod-
regionów	oraz	 sześć	aglomeracji	miejskich	 (Warszawa,	
Wrocław,	 Szczecin,	 Poznań,	 Trójmiasto	 i	 Łódź)	mogło	
poszczycić	się	nieco	lepszymi	wynikami.	W	stolicy	Pol-
ski	wskaźnik	ten	osiągnął	137%	średniej	UE-27.	W	kon-

Tabela 1

Kwalifikacja regionów w Polsce ze względu na PKB per capita na lata 2007-2013  
oraz w wytycznych na lata 2014-2020 

Wyszczególnienie

Wytyczne na lata 2007-2013 Wytyczne na lata 2014-2020

Średnia w latach 2000-2003 
w stosunku do PKB per capita UE-27

Średnia w latach 2008-2010  
w stosunku do PKB per capita UE-27

Polska 48,00 59,67

województwo	łódzkie 43,33 55,00

województwo	mazowieckie 74,33 96,00

województwo	małopolskie 41,00 51,33

województwo	śląskie 52,00 64,33

województwo	lubelskie 34,00 40,67

województwo	podkarpackie 34,00 40,67

województwo	świętokrzyskie 36,67 46,33

województwo	podlaskie 36,67 43,67

województwo	wielkopolskie 50,67 62,67

województwo	zachodniopomorskie 47,33 52,67

województwo	lubuskie 42,33 51,00

województwo	dolnośląskie 49,00 65,33

województwo	opolskie 39,00 49,00

województwo	kujawsko-pomorskie 43,67 50,67

województwo	warmińsko-mazurskie 37,00 44,33

województwo	pomorskie 48,00 57,33

Objaśnienia:

Regiony,	w	których	PKB	per capita <=	45%	średniej	UE

Regiony,	w	których	PKB	per capita <=	60%	i	>	45%	średniej	UE

Regiony,	w	których	PKB	per capita <=	75%	i	>	60%	średniej	UE

Regiony,	w	których	PKB	per capita >	75%	średniej	UE

Źródło: Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, DzUrz UE C 54 z 4.3.2006 r., Wytyczne w sprawie 
pomocy regionalnej na lata 2014-2020, C(2013) 3769 final, Bruksela, 26.6.2013 r.
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Tabela 2

Zmiany pułapów maksymalnej, dopuszczalnej intensywności krajowej pomocy regionalnej w Polsce w poszczególnych 
województwach na podstawie przepisów Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2000-2006, 
2007-2013 oraz 2014-2020

Województwo/podregion

Duże przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa
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Lubelskie 50% 50% 50% 65% 60% 60% 65% 70% 70%

Podkarpackie 50% 50% 50% 65% 60% 60% 65% 70% 70%

Podlaskie 50% 50% 50% 65% 60% 60% 65% 70% 70%

Warmińsko-Mazurskie 50% 50% 50% 65% 60% 60% 65% 70% 70%

Kujawsko-Pomorskie 50% 50% 35% 65% 60% 45% 65% 70% 55%

Lubuskie 50% 50% 35% 65% 60% 45% 65% 70% 55%

Łódzkie 50% 50% 35% 65% 60% 45% 65% 70% 55%

Małopolskie 50%
50% 35%

65%
60% 45%

65%
70% 55%

~	Kraków 40% 55% 55%

Opolskie 50% 50% 35% 65% 60% 45% 65% 70% 55%

Świętokrzyskie 50% 50% 35% 65% 60% 45% 65% 70% 55%

Pomorskie 50%
40% 35%

65%
50% 45%

65%
60% 55%

~	Trójmiasto 40% 55% 55%

Zachodniopomorskie 50% 40% 35% 65% 50% 45% 65% 60% 55%

Dolnośląskie 50%
40% 25%

65%
50% 35%

65%
60% 45%

~	Wrocław 40% 55% 55%

Śląskie 50% 40% 25% 65% 50% 35% 65% 60% 45%

Wielkopolskie 50%
40% 25%

65%
50% 35%

65%
60% 45%

~	Poznań 30% 45% 45%

Mazowieckie 50% 30%*) 65% 40%*) 65% 50%*)

~	Warszawa 30% 30% 15%**) 45% 40% 25%**) 45% 50% 35%**)

~	ciechanowsko-płocki 50% 30% 35% 65% 40% 45% 65% 50% 55%

~	ostrołęcko-siedlecki 50% 30% 35% 65% 40% 45% 65% 50% 55%

~	warszawski	wschodni 50% 30% 35% 65% 40% 45% 65% 50% 55%

~ radomski 50% 30% 35% 65% 40% 45% 65% 50% 55%

~	warszawski	zachodni 50% 30% 20% 65% 40% 30% 65% 50% 40%

Objaśnienia:

Regiony,	w	których	PKB	per capita <=	45%	średniej	UE

Regiony,	w	których	PKB	per capita <=	60%	i	>	45%	średniej	UE

Regiony,	w	których	PKB	per capita <=	75%	i	>	60%	średniej	UE

Regiony,	w	których	PKB	per capita >	75%	średniej	UE

*) W latach 2007-2009 w województwie mazowieckim można było przyznawać pomoc do 50% EDB dla dużych (i odpowiednio 
60% i 70% dla średnich i małych przedsiębiorstw); w latach 2010-2013 można było udzielać pomocy do 30% EDB dla dużych 
(i odpowiednio 40% i 50% dla średnich i małych przedsiębiorstw).

**) W latach 2014-2017 w m.st. Warszawa można będzie przyznawać pomoc do 15% EDB dla dużych (i odpowiednio 25% i 35% 
dla średnich i małych przedsiębiorstw); w latach 2018-2020 poziom ten będzie musiał być obniżony o 5 p.p.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, DzUrz UE  
C 54 z 4.3.2006 r., Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, C(2013) 3769 final, Bruksela, 26.6.2013 r.
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sekwencji,	na	podstawie	wytycznych	na	lata	2007-2013,	
pomocą	 regionalną	 objęto	 całe	 terytorium	 Polski,	 jed-
nakże	 ze	 znacznym	 zróżnicowaniem	 intensywności	
w	 poszczególnych	 województwach11.	 Nie	 w	 pełni	
odzwierciedlało	 to	 jednak	 rzeczywistą	 sytuację	 gospo-
darczą	 w	 mniejszych	 jednostkach	 administracyjnych	
(podregionach,	 powiatach	 czy	 gminach).	 Pozytywny	
wpływ	 większych	 aglomeracji	 miejskich	 i	 przemysło-
wych	na	wartość	PKB	per capita	województw	doprowa-
dził	 do	 obniżenia	 pułapów	 dopuszczalnej	 pomocy	
regionalnej	 na	 poziomie	 NUTS	 2.	 Dotyczyło	 to	 woje-
wództw:	 zachodnio-pomorskiego	ze	 Szczecinem,	wiel-
kopolskiego	z	Poznaniem,	pomorskiego	z	Trójmiastem,	
śląskiego	z	bardzo	prężnymi	Katowicami	oraz	podregio-
nami	 tyskim,	gliwickim	 i	 sosnowieckim,	a	 także	mazo-
wieckiego	z	miastem	stołecznym	Warszawą	oraz	podre-
gionami	ciechanowsko-płockim	i	warszawskim	zachod-
nim12.

Mapa krajowej pomocy regionalnej w Polsce  
na lata 2014-2020

W	 polskiej	 mapie	 krajowej	 pomocy	 regionalnej	 na	
lata 2014-202013,	podobnie	 jak	w	dotychczas	obowią-
zujących	wytycznych	2007-2013,	można	wyróżnić	trzy	
grupy	regionów,	kwalifikujące	się	do	trzech	przedziałów	
dopuszczalnej	 maksymalnej	 intensywności	 krajowej	
pomocy	regionalnej	(patrz	tabela	1	i	2	oraz	mapa	1).

Grupa najsłabszych regionów w Polsce o PKB  
per capita poniżej 45% średniej UE-27

W	grupie	regionów	najsłabiej	 rozwiniętych	znalazły	
się	województwa,	których	PKB	per capita jest	niższy	niż	
45%	 średniej	 UE-27.	 Należą	 do	 nich:	 lubelskie	 (ze	
wskaźnikiem	 na	 poziomie	 40,67%),	 podkarpackie	
(40,67%),	 podlaskie	 (43,67%)	 i	 warmińsko-mazurskie	
(44,33%).	 Na	 podstawie	 wytycznych	 na	 lata	 2014-
2020	 przewidziano	 utrzymanie	 w	 tych	 wojewódz-
twach	największej	 intensywności	pomocy	dla	dużych	
przedsiębiorstw	 do	 50%	 EDB,	 dla	 średnich	 do	 60%	
EDB	i	dla	małych	do	70%	EDB.

Wymienione	województwa	mogą	korzystać	z	takie-
go	wsparcia	od	początku	obecności	Polski	w	UE,	a	ich	
PKB	per capita	w	relacji	do	średniej	UE-27	wciąż	nie	
przekroczył	45%.	Tylko	w	pojedynczych	podregionach	
(odpowiednio	 lubelskim,	 rzeszowskim,	 białostockim	
i	 olsztyńskim)	 odnotowano	nieco	 lepsze	wyniki.	Mimo	
możliwości	 uzyskania	 najwyższych	 poziomów	 inten-
sywności	pomocy	regionalnej	oraz	pozyskania	środków	
europejskich	z	programów	operacyjnych14,	wojewódz-
twa	te	nie	znalazły	się	w	kręgu	zainteresowania	znaczą-
cej	 liczby	 inwestorów.	Miało	 to	swoje	odbicie	 również	
w	preferencjach	przedsiębiorców	do	tworzenia	specjal-
nych	stref	ekonomicznych	w	innych	województwach	niż	
w	 Polsce	 Wschodniej15.	 Trudno	 zatem	 oczekiwać,	 że	
pomoc	regionalna	o	maksymalnej	dopuszczalnej	 inten-

sywności	 udzielana	 przez	 następne	 siedem	 lat	 zdoła	
poprawić	atrakcyjność	tych	regionów,	skoro	dotychcza-
sowe	środki	okazały	się	niewystarczające.

Ponadto	 wsparcie	 regionalne	 o	 najwyższym	 pozio-
mie	dopuszczalnej	intensywności	może	poważnie	znie-
kształcić	konkurencję	zarówno	na	rynku	krajowym,	jak	
i	 europejskim.	 W	 związku	 z	 rozbudową	 w	 ostatnich	
latach	 sieci	 dróg	 i	 autostrad	 dostępność	 całego	 rynku	
wewnętrznego	UE	dla	inwestorów	w	Polsce	Wschodniej	
jest	 coraz	 lepsza,	 co	 może	 ich	 w	 najbliższych	 latach	
skłonić	 do	 lokalizacji	 swoich	 zakładów	 w	 tych	 woje-
wództwach.	Po	pierwsze,	przyciąganie	nowych	inwesto-
rów	poprzez	ofertę	tak	dużej	pomocy	regionalnej	może	
niekorzystnie	wpłynąć	na	sytuację	lokalnych	firm,	które	
nie	korzystają	z	takiego	wsparcia.	Ich	pozycja,	nie	tylko	
w	 przypadku	 konkurowania	 w	 tym	 samym	 segmencie	
rynku,	 jest	 znacznie	 gorsza.	 Przedsiębiorcy	 uzyskujący	
wsparcie	mogą	bowiem	pozwolić	sobie	np.	na	korzysta-
nie	 z	 droższych	 usług	 zewnętrznych,	 co	 spowoduje	
wzrost	cen	lokalnych	ofert,	z	których	dotychczas	korzy-
stali	rodzimi	przedsiębiorcy.	Po	drugie,	nowi	inwestorzy	
będą	 na	 rynku	 europejskim	 w	 zdecydowanie	 lepszej	
pozycji	w	porównaniu	z	innymi	przedsiębiorcami	z	rela-
tywnie	bogatszych	regionów,	w	tym	z	innych	obszarów	
Polski,	 w	 których	 maksymalne	 pułapy	 dopuszczalnej	
pomocy	regionalnej	zostały	zdecydowanie	obniżone.

Grupa średnio słabych regionów w Polsce o PKB  
per capita w przedziale między 45% a 60% średniej 
UE-27

W	związku	ze	wzrostem	PKB	per capita w stosunku 
do	 średniej	 UE-27	 z	 grupy	 regionów	 najbiedniejszych	
w	latach	2007-2013	do	grupy	średnio	słabych	trafiło	na	
lata	2014-2020	 sześć	województw:	 łódzkie	 (z	PKB	per 
capita na	 poziomie	 55%	 średniej	 UE-27),	 małopolskie	
(51,33%),	 świętokrzyskie	 (46,33%),	 opolskie	 (49%),	
kujawsko-pomorskie	 (50,67%)	 oraz	 lubuskie	 (51%).	
Wymienione	 obszary	 zdecydowanie	 rozwinęły	 się,	
mimo	że	dopuszczalna	intensywność	pomocy	regional-
nej	w	latach	2007-2013	była	niższa	niż	w	latach	2004-
2006.	Może	 to	 świadczyć	o	mniejszym	zapotrzebowa-
niu	 na	 wsparcie	 publiczne	 w	 związku	 ze	 względną	
atrakcyjnością	inwestycyjną	tych	obszarów.	Oczywiście	
należy	 pamiętać,	 że	 na	 rozwój	 regionu	 wpływa	 wiele	
innych	czynników,	które	nie	zostały	tu	omówione.

Szczególnie	 interesująca	 jest	 sytuacja	 pierwszych	
trzech	województw,	których	podregiony	–	odpowiednio	
piotrkowski,	oświęcimski	 i	opolski	–	 sąsiadują	z	prężnie	
rozwijającym	się	całym	województwem	śląskim.	Wspól-
ne	granice	nie	przesądzają	jednak	o	sukcesie,	czego	przy-
kładem	 jest	 rozwój	 i	 zmiana	 kwalifikacji	 województwa	
kujawsko-pomorskiego	 sąsiadującego	 z	 prężnym	 podre-
gionem	bydgosko-toruńskim.	W	omawianej	grupie	regio-
nów	średnio	słabo	rozwiniętych	pozostaną	województwa	
pomorskie	 (57,33%)	 i	 zachodniopomorskie	 (52,67%),	
peryferyjne	wobec	silnych	ośrodków	przemysłowych.
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Objaśnienia	do	Mapa	1:

Mapy po lewej stronie Mapy po prawej stronie

NUTS 3 PKB per capita 
w stosunku do średniej UE-27

Intensywność pomocy regionalnej (w proc. w stosunku do ekwiwalentu dotacyjnego 
brutto)

(D) – duzi przedsiębiorcy

(Ś) – średni przedsiębiorcy

(M) – mali przedsiębiorcy

Podregiony	lub	województwa	o	PKB	 
per capita	<45%	średniej	UE-27

2007-2013:	50%	(D)	–	60%	(Ś)	–	70%	(M)
2007-2010:	podregiony	(NUTS	3)	województwa	mazowieckiego:	ostrołęcko-siedlecki,	
warszawski	wschodni,	radomski:	 
40%	(D)	–	50%	(Ś)	–	60%	(M)
2011-2013:	podregiony	(NUTS	3)	województwa	mazowieckiego:	ostrołęcko-siedlecki,	
warszawski	wschodni,	radomski:	 
30%	(D)	–	40%	(Ś)	–	50%	(M)

2014-2020:	50%	(D)	–	60%	(Ś)	–	70%	(M)
2014-2020:	podregion	(NUTS	3)	województwa	mazowieckiego*)	 
-	radomski:	35%	(D)	–	45%	(Ś)	–	55%	(M)

Podregiony	lub	województwa	o	PKB	 
per capita	>=	45%	i	<60%	średniej	UE-27

2007-2013:	województwa	(NUTS	2):	40%	(D)	–	50%	(Ś)	–	60%	(M)
2007-2010:	podregiony	(NUTS	3)	województwa	mazowieckiego:	ciechanowsko-płocki,	
warszawski	zachodni:	40%	(D)	–	50%	(Ś)	–	60%	(M)
2011-2013:	podregiony	(NUTS	3)	województwa	mazowieckiego:	ciechanowsko-płocki,	
warszawski	zachodni:	30%	(D)	–	40%	(Ś)	–	50%	(M)

2014-2020:	województwa	(NUTS	2):	35%	(D)	–	45%	(Ś)	–	55%	(M)
2014-2020:	podregiony	(NUTS	3)	województwa	mazowieckiego*)	 
-	ostrołęcko-siedlecki,	warszawski	wschodni:	35%	(D)	–	45%	(Ś)	–	55%	(M)

Podregiony	lub	województwa	o	PKB	 
per capita	>=60%	i	<75%	średniej	UE-27

2007-2013:	patrz	podregiony	województwa	(NUTS	2)	mazowieckiego

2014-2020:	województwa	wielkopolskie,	dolnośląskie	i	śląskie	(NUTS	2):	 
25%	(D)	–	35%	(Ś)	–	45%	(M)
2014-2020:	podregion	(NUTS	3)	województwa	mazowieckiego*)	 
-	ciechanowsko-płocki:	35%	(D)	–	45%	(Ś)	–	55%	(M)
2014-2020:	podregion	(NUTS	3)	województwa	mazowieckiego*)	 
-	warszawski-zachodni:	20%	(D)	–	30%	(Ś)	–	40%	(M)

Podregiony	lub	województwa	o	PKB	 
per capita	>=75%	średniej	UE-27

2007-2013:	podregion	(NUTS	3)	Warszawa:	30%	(D)	–	40%	(Ś)	–	50%	(M)

2014-2017:	podregion	(NUTS	3)	Warszawa:	15%	(D)	–	25%	(Ś)	–	35%	(M)
2017-2020:	podregion	(NUTS	3)	Warszawa:	10%	(D)	–	20%	(Ś)	–	30%	(M)

*) Wysokość maksymalnego pułapu intensywności dopuszczalnej pomocy regionalnej w podregionach NUTS 3 województwa 
mazowieckiego (ciechanowsko-płockim, ostrołęcko-siedleckim, warszawskim wschodnim, radomskim i warszawskim zachodnim) 
uzależniona jest od pułapu obowiązującego w przyległych województwach NUTS 2.

Źródło: Opracowanie własne.

Wszystkie	 województwa	 z	 omawianej	 grupy	 będą	
objęte	 możliwością	 udzielania	 pomocy	 regionalnej	
w	latach	2014-2020	na	dużo	niższym	poziomie	w	porów-
naniu	 z	 latami	 2007-2013.	 W	 przypadku	 dużych	 firm,	
zlokalizowanych	w	 tych	 regionach,	dopuszczalny	pułap	
maksymalnej	pomocy	wynosić	będzie	35%	EDB,	dla	śred-
nich	 45%	 EDB	 i	 dla	małych	 55%	 EDB	 (z	wyłączeniem	
nowych,	 tzw.	dużych	projektów	inwestycyjnych	o	kosz-
tach	 kwalifikowanych	 przekraczających	 50	 mln	 euro).	
Wartości	te	będą	miały	różne	znaczenie	dla	przedsiębior-
ców	rozważających	inwestycje	w	poszczególnych	regio-
nach	 Polski.	 Inwestorzy	 w	 województwach,	 które	 ze	
względu	 na	 wzrost	 PKB	 per capita	 względem	 średniej	

UE-27	 zostały	 zakwalifikowane	 do	 wyższej	 kategorii,	
będą	musieli	 rozważyć,	 czy	 inne	czynniki	 lokalizacyjne	
przemawiają	 za	 otwarciem	 przedsiębiorstwa	 na	 nieco	
bogatszym	i	lepiej	rozwiniętych	obszarze,	ale	z	możliwo-
ścią	 uzyskania	 pomocy	 regionalnej	 o	 intensywności	
mniejszej	o	15	punktów	procentowych	(p.p.)	niż	w	przy-
ległych	biedniejszych	województwach.	W	konsekwencji,	
województwa	 świętokrzyskie,	 małopolskie	 i	 kujawsko-
-pomorskie,	w	których	przeważają	podregiony	o	PKB	per 
capita	znacznie	poniżej	45%	średniej	UE-27,	w	związku	
z	ograniczeniem	pomocy	regionalnej	mogą	stać	się	mniej	
atrakcyjne	dla	inwestorów	poszukujących	wsparcia	finan-
sowego.	Można	bowiem	przypuszczać,	że	przedsiębiorcy	
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rozważający	lokalizacje	swoich	inwestycji	między	podre-
gionem	 sandomiersko-jędrzejowskim	 z	 województwa	
świętokrzyskiego	(pułap	35%	dla	dużych),	a	graniczącym	
z	nim	podregionem	tarnobrzeskim	z	województwa	pod-
karpackiego	 (pułap	 50%)	 wybiorą	 ten	 drugi.	 Podobne	
dylematy	mogą	pojawić	się	w	odniesieniu	do	podregionu	
grudziądzkiego	 z	 województwa	 kujawsko-pomorskiego	
(35%)	i	podregionu	elbląskiego	z	województwa	warmiń-
sko-mazurskiego	(50%).	Natomiast	przedsiębiorcy,	którzy	
są	mniej	zainteresowani	pomocą	regionalną,	będą	mogli	
wybrać	 lokalizację	 w	 województwach	 znacznie	 lepiej	
rozwiniętych,	z	lepszą	infrastrukturą,	gdzie	mimo	niższej	
intensywności,	wciąż	dopuszczalna	jest	pomoc	regional-
na.

W	 przypadku	 województw	 pomorskiego	 i	 zachod-
niopomorskiego,	mimo	że	pozostały	w	grupie	regionów	
o	PKB	per capita w	granicach	45-60%	średniej	UE-27,	
nastąpi	również	obniżenie	poziomu	maksymalnego	dofi-
nansowania	 inwestycji	 pomocą	 regionalną	 z	40%	EDB	
(w	 latach	 2007-2013)	 do	 35%	 EDB	 (w	 latach	 2014-
2020).	Obniżka	ta	nie	przekroczy	jednak	pięciu	punktów	
procentowych,	 a	 zatem	 będzie	 stosunkowo	 niewielka,	
co	 przy	 ich	 względnie	 dobrym	 wyposażeniu	 w	 infra-
strukturę	i	kapitał	ludzki,	nie	powinno	negatywnie	wpły-
nąć	 na	 poziom	 atrakcyjności	 inwestycyjnej.	 Podobna	
sytuacja	może	nastąpić	w	województwie	lubuskim,	które	
zmieniło	swój	statut	z	najbiedniejszego	na	średnio	słabe,	
a	w	konsekwencji	utraciło	możliwość	udzielania	pomo-
cy	 regionalnej	 o	 największej	 intensywności.	 Jednakże	
wciąż	dozwolone	wsparcie	na	poziomie	35%	EDB	dla	
dużych	 przedsiębiorców,	 położenie	 przy	 zachodniej	
granicy	 Polski	 oraz	 szybki	 rozwój	 obu	 podregionów	
gorzowskiego	i	zielonogórskiego	powinny	zapewnić	mu	
dalszy	napływ	inwestorów.

Grupa regionów lepiej rozwiniętych w Polsce o PKB 
per capita w przedziale 60-75% średniej UE-27

Interesująco	wygląda	 również	 pozycja	 trzech	woje-
wództw,	 zakwalifikowanych	 do	 kategorii	 regionów	
NUTS	2	o	PKB	per capita zbliżającym	się	do	poziomu	
75%	średniej	UE,	tj.:	śląskiego	(64,33%),	wielkopolskie-
go	 (62,67%)	 i	 dolnośląskiego	 (65,33%).	O	zmianie	 ich	
zaszeregowania	nie	zadecydował	rozwój	pojedynczych	
miast,	jak	miało	to	miejsce	przy	wytyczaniu	mapy	krajo-
wej	 pomocy	 regionalnej	 na	 lata	 2007-2013,	 kiedy	 to	
aglomeracje	miejskie	i	przemysłowe	podwyższały	ogól-
ny	 poziom	 PKB	 per capita	 w	 wielu	 województwach.	
Zauważalny	jest	natomiast	równomierny	rozwój	wszyst-
kich	podregionów,	w	tym	przede	wszystkim	tyskiego	na	
Śląsku	(89%	średniej	UE-27	dla	NUTS	3),	poznańskiego	
(70%)	w	Wielkopolsce	i	legnicko-głogowskiego	(99%)	na	
Dolnym	 Śląsku.	 Właśnie	 te	 województwa	 najlepiej	
wykorzystały	 relatywnie	 wysoki	 poziom	 dopuszczalnej	
pomocy	regionalnej	(40%	EDB	dla	dużych	firm	w	latach	
2007-2013)	 przyciągając	 inwestorów	 i	 zapewniając	
znacznie	lepsze	warunki	do	ich	funkcjonowania.

W	 województwach	 tych	 przewiduje	 się	 obniżenie	
intensywności	 pomocy	 regionalnej	 z	 poziomu	40%	do	
25%	EDB	dla	dużych	firm	(z	50%	do	35%	dla	średnich	
oraz	z	60%	do	45%	dla	małych).	Wydaje	się	jednak,	że	
zmiana	ta	nie	powinna	negatywnie	wpłynąć	na	poziom	
ich	 atrakcyjności	 inwestycyjnej.	 Po	 pierwsze,	 w	 woje-
wództwach	tych	oferowano	już	w	perspektywie	finanso-
wej	 2007-2013	 nieco	 niższą	 intensywność	 pomocy	
(o	10	p.p.)	niż	w	regionach	Polski	Wschodniej,	a	mimo	
to	właśnie	śląskie,	dolnośląskie	i	wielkopolskie	to	obsza-
ry	większego	napływu	inwestorów	i	relatywnie	szybsze-
go	wzrostu	PKB	per capita względem	średniej	UE-27.	Po	
drugie,	 głównymi	czynnikami	decydującymi	o	koncen-
tracji	 zakładów	 w	 tych	 regionach	 była	 odpowiednia	
infrastruktura,	 bliskość	 innych	 państw	 członkowskich	
UE,	a	także	przygotowanie	wykwalifikowanych	pracow-
ników.	Dalszy	 rozwój	 tych	obszarów	będzie	w	dużym	
stopniu	zależał	od	poziomu	ich	atrakcyjności	dla	napły-
wających	 nowych	 inwestycji	 w	 porównaniu	 np.	 ze	
wschodnimi	 regionami	 Niemiec.	 W	 województwach	
tych	 będzie	 można	 udzielać	 pomocy	 regionalnej	 do	
25%	 EDB,	 podczas	 gdy	 we	 wschodnich	 landach	 nie-
mieckich	maksymalny	poziom	nie	powinien	przekraczać	
15%	EDB	do	końca	2017	r.	i	10%	w	latach	2018-2020,	
co	 będzie	 oznaczało	 utrzymanie	 dotychczasowej	
względnej	 przewagi	 polskich	 województw	 pod	 wzglę-
dem	dopuszczalnej	intensywności	pomocy	regionalnej.

Specjalne rozwiązania dla województwa 
mazowieckiego o PKB per capita powyżej 75% 
średniej UE-27

Na	szczególną	uwagę	zasługuje	województwo	mazo-
wieckie,	 które	zostało	potraktowane	odrębnie	w	porów-
naniu	 z	 pozostałymi	 regionami	 na	 poziomie	 NUTS	 2	
w	Polsce.	Mazowsze	całkowicie	utraciło	bowiem	prawo	
do	uzyskiwania	pomocy	regionalnej	na	podstawie	art.	107	
ust.	 3	 lit.	 a	 TFUE	w	 związku	 z	 osiągnięciem	wskaźnika	
PKB	 per capita	 znacząco	 powyżej	 progu	 75%	 średniej	
UE-27	 (średnio	 96%	 w	 latach	 2008-2010	 przy	 102%	
w	2010	r.).	W	projekcie	wytycznych	na	lata	2014-2020	ze	
stycznia	2013	 r.	 zaproponowano	przepisy,	 które	prawie	
całkowicie	 ograniczały	 możliwość	 wspierania	 przedsię-
biorców	 na	 Mazowszu,	 gdyż	 w	 regionie	 tym	 PKB	 per 
capita przekroczył	poziom	90%	średniej	UE-27.	Dopiero	
zaangażowanie	 Polski	 oraz	 pozostałych	 państw	 człon-
kowskich,	 które	 były	 w	 podobnej	 sytuacji	 (Słowenii,	
Rumunii	i	w	nieco	mniejszym	stopniu	–	Hiszpanii),	dopro-
wadziło	do	wyeliminowania	pułapu	90%	średniej	UE,	co	
spowodowało,	że	Mazowsze	zostało	uznane	ostatecznie	
jako	z	góry	określony	obszar	„c”	(dawny	„a”).

Warto	 ponadto	 zauważyć,	 że	 Komisja	 Europejska	
w	pierwotnym	planie	miała	zamiar	całkowicie	wyelimi-
nować	możliwość	udzielania	pomocy	regionalnej	dużym	
przedsiębiorcom	w	regionach	„c”.	Wprowadzenie	takie-
go	zakazu	oznaczałoby,	że	w	województwie	mazowiec-
kim	byłaby	udzielana	pomoc	regionalna	jedynie	małym	
i	 średnim	 przedsiębiorcom.	 Propozycja	 ta	 spotkała	 się	
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jednak	 ze	 sprzeciwem	 nie	 tylko	 innych	 państw	 człon-
kowskich	UE,	ale	również	różnych	organizacji	w	Polsce.	
W	 ramach	 konsultacji	 prowadzonych	 przez	 Komisję	
Europejską,	 Konfederacja	 Pracodawców	 Prywatnych	
Lewiatan	wskazała,	że	„należy	w	tym	kontekście	pamię-
tać	 o	 wartości	 dodanej	 wnoszonej	 przez	 inwestycje	
dużych	 firm	 –	 często	 o	 relatywnie	 wysokim	 poziomie	
innowacyjności,	które	przekładają	się	na	transfer	techno-
logii	 do	 współpracujących	 z	 nimi	 małych	 i	 średnich	
przedsiębiorstw,	 tworząc	 tym	 ostatnim	 lepsze	 warunki	
do	rozwijania	działalności”16.

Pozytywnie	oceniając	udział	w	konsultacjach	organi-
zowanych	przez	Komisję,	należy	jednakże	zauważyć,	że	
prezentowane	 stanowiska	 nie	 uwzględniają	 wymiaru	
europejskiego	regulacji	unijnych	oraz	konsekwencji	eko-
nomicznych	rozszerzenia	zakresu	podmiotowego	udzie-
lania	wsparcia	regionalnego	na	obszarach	„c”	w	innych	
państwach	członkowskich	UE.	Umożliwienie	udzielania	
pomocy	regionalnej	w	obszarach	„c”	wszystkim	dużym	
firmom,	 jak	 to	 postulowało	wiele	 organizacji	 przedsię-
biorców	 zarejestrowanych	w	 Polsce,	 ułatwiłoby	 subsy-
diowanie	takich	przedsiębiorców	przez	znacznie	bogat-
sze	 państwa	 członkowskie	 UE,	 w	 których	 występują	
prawie	 wyłącznie	 regiony	 „c”.	 Władze	 polskie	 stosują	
zachęty	inwestycyjne	głównie	z	funduszy	europejskich,	
których	 wykorzystanie	 i	 kontrola	 są	 bardzo	 uciążliwe,	
a	ponadto	powodują	znaczne	koszty	administracyjne	dla	
przedsiębiorców,	podczas	gdy	granty	rządowe	w	bogat-
szych	państwach	nie	są	obciążone	takimi	procedurami.	
W	konsekwencji	słabo	przygotowane	do	inwestycji	pol-
skie	 województwa,	 z	 ofertą	 co	 prawda	 wyższej	 inten-
sywności	pomocy	niż	w	lepiej	rozwiniętych	państwach,	
obwarowanej	 jednak	wieloma	procedurami	administra-
cyjnymi,	mogłyby	stracić	na	swojej	atrakcyjności.

W	 kontekście	 pomocy	 dla	 dużych	 przedsiębiorców	
w	regionach	„c”	warto	zauważyć	specyficzne	oczekiwa-
nia	wobec	pomocy	regionalnej	w	województwie	mazo-
wieckim.	Wiele	działań	finansowanych	z	funduszy	euro-
pejskich	 realizowanych	 jest	przez	 samorząd	 lokalny	za	
pośrednictwem	przedsiębiorstw	komunalnych	i	publicz-
nych.	W	myśl	zaleceń	Komisji	w	sprawie	definicji	mikro-,	
a	także	małych	i	średnich	przedsiębiorstw17,	wspomnia-
ne	 firmy,	mimo	 spełnienia	 pozostałych	 kryteriów	doty-
czących	wielkości	 i	 rocznego	obrotu,	będąc	zależnymi	
od	 podmiotów	 publicznych,	 traktowane	 są	 jako	 duże	
przedsiębiorstwa.	 Wydaje	 się	 jednak,	 że	 tego	 rodzaju	
przedsiębiorstwa,	realizując	najczęściej	inwestycje	infra-
strukturalne,	 strategiczne	 dla	 rozwoju	 regionów,	 nie	
powinny	być	traktowane	jako	duże	tylko	ze	względu	na	
udział	 w	 nich	 władz	 publicznych.	 Ponadto	 zakres	 ich	
działalności	 jest	 zdecydowanie	 ograniczony	 terytorial-
nie,	 co	 powinno	 wskazywać	 na	 ewentualne	 znikome	
zniekształcenie	 konkurencji.	Warto	bowiem	zauważyć,	
że	Komisja,	proponując	zakaz	pomocy	dla	dużych	firm	
w	 regionach	 „c”,	 miała	 na	 myśli	 przede	 wszystkim	
przedsiębiorstwa	 produkcyjne	 lub	 usługowe18,	 które	
podlegały	 badaniom	 efektywności	 pomocy	 publicznej,	
a	nie	były	związane	z	inwestycjami	lokalnymi.

Ostatecznie	 Komisja	 dopuściła	 możliwość	 zarówno	
udzielania	wsparcia	w	regionach	takich	jak	Mazowsze,	
tj.	 w	 obszarach	 „c”,	 które	 w	 perspektywie	 2007-2013	
były	 regionami	 „a”,	 jak	 i	 udzielania	 pomocy	 dużym	
przedsiębiorcom	na	inwestycje	początkowe,	które	umoż-
liwią	 rozpoczęcie	 nowej	 działalności	 gospodarczej	 na	
danym	obszarze	albo	spowodują	zróżnicowanie	działal-
ności	 istniejących	 zakładów	 poprzez	 ofertę	 nowych	
produktów	 lub	 wprowadzenie	 innowacyjnych	 proce-
sów.	 Takie	 przepisy	 de facto sankcjonują	 pomoc	 dla	
dużych	firm	w	regionach	„c”	bogatszych	państw	UE	ze	
wszystkimi	negatywnymi	 konsekwencjami	dla	 atrakcyj-
ności	pomocy	regionalnej	we	wszystkich	regionach	Pol-
ski.

Z	punktu	widzenia	pułapów	dopuszczalnej	intensyw-
ności	 pomocy	 publicznej	 województwo	 mazowieckie	
powinno	być	traktowane	w	sposób	odmienny,	szczegól-
nie	ze	względu	na	specyfikę,	charakter	i	stopień	rozwoju	
stolicy	 regionu	 i	 państwa	 –	 Warszawy.	 W	 analizach	
Komisji	 przeprowadzonych	 przy	 opracowywaniu	
wytycznych	na	 lata	 2007-2013	nie	wzięto	 jednak	 tego	
pod	uwagę,	a	Mazowsze	potraktowano	jako	obszar	„a”	
o	 pułapie	 pomocowym	 w	 wysokości	 40%	 EDB	 dla	
dużych	 przedsiębiorców	 (50%	 dla	 średnich	 i	 60%	 dla	
małych)	do	końca	2010	r.	i	o	10	p.p.	niższym	od	1	stycz-
nia	2011	r.	Ten	obniżony	wskaźnik	dotyczył	Warszawy	
przez	cały	okres	od	2007	r.	do	2013	r.

W	 wytycznych	 na	 lata	 2014-2020,	 przewidując	
zmianę	kwalifikowania	Mazowsza,	obniżono	jednocze-
śnie	maksymalny	pułap	dopuszczalnej	pomocy	regional-
nej.	W	województwie	mazowieckim	 jako	obszarze	„c”	
dopuszczalna	będzie,	co	do	zasady,	pomoc	do	10%	EDB	
dla	dużych	firm	(20%	EDB	dla	średnich	i	30%	EDB	dla	
małych),	jednakże	z	pewnymi	wyjątkami,	które	znaczą-
co	zmieniają	mapę	wsparcia	na	Mazowszu.	Zważywszy,	
że	jest	to	obszar	„c”,	który	w	latach	2007-2013	był	regio-
nem	„a”,	dopuszczalny	poziom	może	być	podwyższony	
o	5	p.p.	do	15%	EDB	od	1	lipca	2014	r.	do	31	grudnia	
2017	r.	Po	tym	terminie	będzie	obowiązywał	maksymal-
ny	pułap	w	wysokości	10%	EDB	do	końca	2020	r.	Roz-
wiązanie	to	będzie	dotyczyło	w	zasadzie	tylko	Warsza-
wy	 i	 oznacza,	 w	 porównaniu	 z	 poprzednim	 okresem	
siedmioletnim,	 spadek	 dopuszczalnej	 intensywności	
pomocy	o	20	p.p.

W	wytycznych	na	 lata	2014-2020	w	 sprawie	krajo-
wej	 pomocy	 regionalnej	 przewidziano	 –	 na	 wzór	
poprzednich	rozwiązań	prawnych	–	specjalne	traktowa-
nie	 obszarów	 „c”	 na	 poziomie	 NUTS	 3,	 graniczących	
z	 regionami	 o	 znacznie	 wyższym	 wskaźniku	 dopusz-
czalnej	 pomocy	 regionalnej.	 Przepis	 ten	 ma	 na	 celu	
ograniczenie	konkurencji	między	tymi	obszarami	w	ofe-
rowaniu	pomocy	regionalnej	–	jeśli	obszar	„c”	sąsiaduje	
z	 obszarem	 „a”,	 maksymalną	 intensywność	 pomocy	
w	 regionach	 NUTS	 3	 przylegających	 do	 obszaru	 „a”,	
można	 zwiększyć	 tak,	 aby	 różnica	między	 poziomami	
intensywności	w	obu	regionach	nie	przekraczała	15	p.p.	
Takimi	 obszarami	 NUTS	 3	 są	 wszystkie	 podregiony	
województwa	 mazowieckiego	 z	 wyjątkiem	Warszawy.	
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W	związku	z	 tym,	że	podregiony	ciechanowsko-płocki	
i	 ostrołęcko-siedlecki	 graniczą	 z	 województwem	 war-
mińsko-mazurskim	 o	 dopuszczalnym	 poziomie	 50%	
EDB,	a	podregiony	warszawski	wschodni	oraz	radomski	
z	 województwem	 lubelskim	 również	 z	 maksymalnym	
pułapem	 50%	 EDB,	 na	 wymienionych	 obszarach	
Mazowsza	maksymalna	intensywność	pomocy	nie	może	
przekroczyć	35%	EDB	dla	dużych	przedsiębiorstw	(45%	
dla	 średnich	 i	 55%	 dla	 małych).	 W	 efekcie	 pułapy	
dopuszczalnej	pomocy	regionalnej	w	tych	podregionach	
zostały	paradoksalnie	zwiększone	o	5	p.p.	w	stosunku	do	
lat	2007-2013.	Natomiast	podregion	warszawski	zachod-
ni,	 sąsiadujący	 z	 województwem	 łódzkim,	 w	 którym	
poziom	pomocy	regionalnej	wynosić	będzie	35%	EDB,	
będzie	 mógł	 oferować	 wsparcie	 o	 10	 p.p.	 niższe	 niż	
w	 latach	 2011-2013	 w	 wysokości	 do	 20%	 EDB	 dla	
dużych	 przedsiębiorców	 (30%	 dla	 średnich	 i	 40%	 dla	
małych).	

Powyższe	rozwiązania	powinny	znacznie	ograniczyć	
konkurencję	między	podregionami	województwa	mazo-
wieckiego,	 a	 obszarami	 w	 województwach	 Polski	
Wschodniej	 pod	 kątem	wielkości	 oferowanej	 pomocy.	
Jednocześnie	oznacza	 to,	że	mapa	pomocy	regionalnej	
dla	 Polski,	 a	 szczególnie	 dla	województwa	mazowiec-
kiego,	w	 latach	2007-2013	nie	była	właściwie	opraco-
wana	 –	 być	może	wcześniej	 należało	 rozważyć	wyłą-
czenie	 np.	Warszawy	 wraz	 z	 okolicznymi	 miejscowo-
ściami	i	utworzenie	na	poziomie	NUTS	2	województwa	
stołecznego	 i	 oddzielnie	 mazowieckiego	 w	 postaci	
„obwarzanka”	wokół	Warszawy.

Istotne dla Polski sektorowe wyłączenia spod zasad 
udzielania pomocy regionalnej

W	wytycznych	na	 lata	2014-2020	Komisja	Europej-
ska	wprowadziła	 zarówno	wiele	wyłączeń	 spod	 stoso-
wania	wytycznych	w	sprawie	krajowej	pomocy	regional-
nej,	jak	i	zakazów	udzielania	wsparcia	regionalnego.

W	pierwszym	przypadku	chodzi	o	pomoc	regionalną	
udzielaną	na	podstawie	specjalnych	wytycznych	w	spra-
wie	pomocy	dla	portów	lotniczych,	rybołówstwa	i	akwa-
kultury,	rolnictwa,	transportu	i	–	szczególnie	ważnej	dla	
Polski	 –	 energetyki.	 Wytyczne	 na	 lata	 2014-2020	 nie	
przewidują	 możliwości	 udzielania	 tak	 sprofilowanej	
pomocy	 regionalnej	 (takiego	obostrzenia	nie	było	 jesz-
cze	 w	 projekcie	 ze	 stycznia	 2013	 r.	 przekazanym	 do	
konsultacji	państwom	członkowskim).	W	związku	z	tym	
Komisja	 zadeklarowała,	 że	 będzie	 oceniać	 zgodność	
pomocy	 państwa	w	 tej	 sferze	 na	 podstawie	 przyszłych	
wytycznych	w	sprawie	pomocy	państwa	na	rzecz	sekto-
ra	energetycznego	i	na	ochronę	środowiska.	Do	połowy	
2013	r.	Komisja	zebrała	jedynie	wstępne	opinie	państw	
członkowskich	m.in.	na	temat	instrumentów	wspierania	
energii	ze	źródeł	odnawialnych	poprzez	pomoc	inwesty-
cyjną	i	operacyjną,	efektywności	 ich	stosowania,	przej-
rzystości	procedur19.	Można	przypuszczać,	 że	Komisja	
dopuści	inwestycyjną	pomoc	regionalną	dla	energetyki,	

w	powiązaniu	z	ochroną	środowiska	przyrodniczego	na	
takie	cele,	jak	np.	wysokoefektywne	instalacje	kogenera-
cji,	efektywne	systemy	ogrzewania	 i	chłodzenia,	zarzą-
dzanie	odpadami,	w	tym	ponowne	wykorzystanie	zuży-
tych	produktów,	zapewnienie	spełnienia	wymogów	śro-
dowiskowych	bardziej	restrykcyjnych,	od	przewidzianych	
prawem	unijnym	i	produkcja	biopaliw20. 

Drugim	przypadkiem	ograniczeń	sektorowych,	szcze-
gólnie	wrażliwym	dla	Polski,	stało	się	utrzymanie	przez	
Komisję,	 w	 ślad	 za	 wytycznymi	 na	 lata	 2007-2013,	
uznawania	pomocy	regionalnej	na	rzecz	przemysłu	hut-
niczego	żelaza	i	stali	za	niezgodną	z	rynkiem	wewnętrz-
nym	UE.	Komisja	twierdzi,	że	podejście	to	wynika	z	ist-
niejącej	nadprodukcji	w	tym	przemyśle,	w	konsekwencji	
niewykorzystanych	mocy	produkcyjnych,	 co	powoduje	
znaczne	koszty	dla	tych	przedsiębiorstw.	Warto	jednak-
że	zwrócić	uwagę	na	argumenty	podnoszone	w	trakcie	
konsultacji	prowadzonych	przez	Komisję.	Hutnicza	Izba	
Przemysłowo-Handlowa	wskazała21,	że	przemysł	hutni-
czy	żelaza	i	stali	już	od	kilku	lat	nie	wpisuje	się	w	cha-
rakterystykę	 „sektora	 wrażliwego”,	 a	 dzięki	 procesowi	
restrukturyzacji	 narzuconemu	przez	 traktat	 akcesyjny22 
jest	 już	 wolnorynkową	 gałęzią	 gospodarki,	 a	 wszelkie	
działania	zakończyły	się	powodzeniem23.	Główną	argu-
mentacją	stojącą	za	tym	stanowiskiem	jest	umożliwienie	
przemysłowi	hutniczemu	dostępu	do	wsparcia	na	przed-
sięwzięcia	 umożliwiające	 wdrożenie	 nowych	 produk-
tów,	 przyczyniające	 się	 do	 skutecznego	 przeobrażania	
go	z	przemysłu	zorientowanego	dotychczas	na	tonaż	na	
przemysł	o	wyższej	wartości	dodanej.	Ponadto,	otwarcie	
przemysłowi	hutniczemu	dostępu	do	pomocy	 regional-
nej	w	ramach	nowej	perspektywy	finansowej	UE	2014-
2020	mogłoby,	zdaniem	uczestników	konsultacji,	mieć	
również	wymierny	wpływ	na	realizację	strategii	„Europa	
2020”24,	 ograniczenie	 ryzyka	 “ucieczki	 emisji	 CO2”	
(carbon leakage)	 poza	 tereny	 UE,	 a	 także	 na	 poprawę	
atrakcyjności	 lokalizacyjnej	 regionów,	 w	 których	 ten	
przemysł	jest	już	rozwinięty25.

Podsumowanie

Wytyczne	na	lata	2014-2020	przewidują	znaczne	obni-
żenie	intensywności	pomocy	dla	poszczególnych	regionów	
Polski	(dla	większości	regionów	średnio	o	15	p.p.).	Może	to	
zmniejszyć	atrakcyjność	województw	dla	potencjalnych	
inwestorów,	 jak	 również	poziom	wykorzystania	 fundu-
szy	europejskich	na	większe	projekty.

Jeśli	 chodzi	 o	 najbiedniejsze	 województwa	 Polski	
Wschodniej,	 to	 wciąż	 dopuszczalna	 w	 nich	 będzie	
pomoc	 regionalna	 o	 maksymalnym	 poziomie	 do	 50%	
EDB,	 co	 przy	 zapewnieniu	 odpowiedniej	 infrastruktury	
i	podniesieniu	kwalifikacji	siły	roboczej	mogłoby	stano-
wić	o	 ich	przewadze	względem	pozostałych	regionów.	
Znaczna	część	terytorium	Polski	będzie	natomiast	objęta	
pomocą	regionalną	o	obniżonej	wielkości	do	35%	EDB,	
a	w	przypadku	trzech	najbogatszych	województw	nawet	
do	25%	EDB.	Na	uwagę	zasługuje,	że	po	zakwalifikowa-
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niu	 województwa	 mazowieckiego	 do	 grupy	 regionów	
„c”,	 w	 jego	 podregionach	 będzie	 również	 oferowana	
pomoc	na	poziomie	20-35%	EDB.	Te	niższe	wskaźniki	
dopuszczalnej	 pomocy	 oznaczają,	 że	 polskie	 regiony	
wyraźnie	zbliżają	się	pod	względem	PKB	per capita do 
średniej	UE-27,	choć	wciąż	są	zdecydowanie	znacznie	
słabiej	rozwinięte.	Zatem	–	aby	przyciągnąć	inwestorów	
–	polityka	regionalna	w	Polsce	powinna	być	ukierunko-
wana	na	wspieranie	czynników	endogenicznych,	popra-
wę	jakości	oraz	dostępności	infrastruktury	transportowej	
i	 teleinformatycznej,	polepszanie	 jakości	 kapitału	 ludz-
kiego,	 a	w	mniejszym	 stopniu	 na	 interwencje	 państwa	
w	postaci	pomocy	regionalnej.

Warto	 również	zwrócić	uwagę,	że	 różnice	w	 inten-
sywności	 pomocy	 regionalnej	 między	 poszczególnymi	
regionami	nieco	wzrosły	i	kształtują	się	na	poziomie	15	
do	25	p.p.	Pomoc	udzielana	na	najwyższych	poziomach	
do	50%	EDB	może	zniekształcać	konkurencję	nie	tylko	
na	polskim,	ale	i	na	europejskim	rynku.	Ponadto	o	poło-
wę	 mniejsze	 dofinansowanie	 do	 inwestycji	 w	 Polsce	
Zachodniej	 może	 wpłynąć	 na	 decyzje	 lokalizacyjne	
inwestorów	w	Polsce	Wschodniej.	Taka	sytuacja	mogła-
by	być	szkodliwa,	nie	tylko	z	punktu	widzenia	rozwoju	
całego	 kraju,	 ale	 również	 dotychczas	 relatywnie	 lepiej	
rozwijających	 się	 regionów,	 tym	 bardziej,	 że	 różnica	
w	poziomach	dopuszczalnej	pomocy	regionalnej	znacz-
nie	 wzrosła	 w	 porównaniu	 z	 latami	 2007-2013,	 gdy	
wynosiła	zaledwie	10	p.p.	(20	p.p.	w	przypadku	Mazow-
sza).
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w	 województwie	 świętokrzyskim”	 –	 Stanowisko	 Zarządu	 Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego	w	sprawie	konsultowanego	dokumentu	
służb	Dyrekcji	Generalnej	ds.	Konkurencji	KE,	zawierającego	pro-
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W	 czerwcu	 2012	 r.	 Unia	 Europejska	 podpisała	
z	 sześcioma	 państwami	 Ameryki	 Środkowej1	 układ	
o	 stowarzyszeniu,	 zawierający	 kompleksowe	 regulacje	
w	dziedzinie	współpracy	politycznej	i	rozwojowej	oraz	
wymiany	 handlowej2.	 Układ,	 wpisując	 się	 w	 obecne	
tendencje	 kształtowania	 dwustronnych	 relacji	 handlo-
wych	przez	UE,	zakłada	m.in.	utworzenie	strefy	wolnego	
handlu.	Przebieg	procesu	ratyfikacji	sprawił,	że	w	ostat-
nich	miesiącach	 w	 poszczególnych	 krajach	 stopniowo	
wchodziła	w	życie	część	handlowa	umowy	stowarzysze-
niowej.	Ostatnim	krajem	w	regionie,	który	przystąpił	do	
wdrażania	 postanowień	 umowy	 jest	 Gwatemala	 (od	 1	
grudnia	2013	r.)3.	Tym	samym	rozpoczął	się	nowy	etap	
współpracy	Unii	Europejskiej	z	krajami	regionu	tradycyj-
nie	związanego	gospodarczo	ze	Stanami	Zjednoczony-
mi.

Ameryka Środkowa jako partner handlowy Unii 
Europejskiej

Kraje	 Ameryki	 Środkowej,	 zamieszkiwane	 łącznie	
przez	ok.	44	mln	mieszkańców,	mimo	wysokiego	w	ostat-

nim	czasie	tempa	wzrostu	gospodarczego	(por.	wyk.	1),	
pozostają	nadal	na	stosunkowo	niskim	poziomie	rozwo-
ju	 społeczno-gospodarczego	 (por.	 tab.	 1).	 Mimo	 że 
żaden	z	krajów	regionu	nie	jest	zaliczany	do	grupy	naj-
słabiej	 rozwiniętych	państw	 świata,	 region	 ten	 rozwijał	
się	 przez	 ostatnie	 dekady	 wolniej	 niż	 wiele	 innych	
państw	rozwijających	się4.	 Jednocześnie	stopień	otwar-
tości	gospodarek	regionu,	w	porównaniu	z	innymi	pań-
stwami	rozwijającymi	się	podobnej	wielkości5,	 jest	sto-
sunkowo	 niski.	 W	 latach	 1960-2009	 średnia	 relacja	
eksportu	do	PKB	wynosiła	jedynie	ok.	35%,	osiągając	na	
koniec	tego	okresu	poziom	ok.	40%,	z	czego	1/4	stano-
wił	 eksport	 usług.	 Jednocześnie	 należy podkreślić,	 że	
kraje	 te	notują	 także	niski	 poziom	handlu	wewnątrzre-
gionalnego	w	relacji	do	PKB	(w	latach	2000-2010	było	
to	6,9%)6.

Wskaźniki	te	są	w	dużym	stopniu	następstwem	histo-
rycznych	uwarunkowań	struktury	gospodarczej	i	handlu	
państw	 środkowoamerykańskich.	 Po	 pierwsze,	 istotną	
część	ich	eksportu	stanowią	nadal	artykuły	rolne	(z	wyjąt-
kiem	Panamy;	por.	tab.	2).	Do	najważniejszych	towarów	
należą	banany	i	kawa,	których	produkcja	ma	decydujący	
wpływ	na	strukturę	gospodarki	i	eksportu	(tzw.	republiki	
bananowe).	 Z	 krajów	 tego	 regionu	 pochodzi	 ponad	
27,2%	światowego	eksportu	bananów	 (3782,2	 tys.	 ton;	
2010 r.7)	oraz	8,5%	światowej	produkcji	kawy	(2012	r.8).	
Po	drugie,	 najważniejszym	partnerem	wszystkich	oma-
wianych	krajów9	są	nadal	Stany	Zjednoczone,	w	odnie-,	w	odnie-
sieniu	zarówno	do	eksportu,	jak	i	importu	(por.	tab.	2).
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C	124,	20.5.2003	r.,	s.	36.

18 Ex-Post Evaluation of the Regional Aid Guidelines 2007-
2013,	 Final	 Report,	 European	 Commission,	 December	 2012;	 
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