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WZROST ZIELONEGO 
PROTEKCJONIZMU

Ewa Kaliszuk*

Rynek	energii	odnawialnej	jest	przykładem	rynku,	który	
został	 wykreowany	 całkowicie	 (w  większości	 krajów1)	 za	
pomocą	instrumentów	administracyjno-prawnych	i rządo-
wych	programów	wsparcia.	Może	służyć	za	wzorcowy	przy-
kład	 tzw.	 przemysłu	 raczkującego	 (infant industry).	 Naj-
częstszymi	 argumentami	 na	 rzecz	 interwencji	 państwa	
były:	zmniejszenie	emisji	gazów	cieplarnianych	(greenhouse 
gases	–	GHG),	bezpieczeństwo	energetyczne	 (dywersyfika-
cja	 nośników	 energii	 i  kierunków	dostaw)	 oraz	wpływ	na	
wzrost	 gospodarczy	 i  tworzenie	 „zielonych”	miejsc	 pracy.	
Ogólnoświatowa	 zgoda	 na	 dotowanie	 energii	 ze	 źródeł	
odnawialnych	(OZE),	motywowana	chęcią	przeciwdziałania	
antropogenicznym	zmianom	klimatu,	 oraz	wprowadzanie	
obowiązkowych	 norm	 w  dziedzinie	 OZE	 doprowadziły	
w ostatniej	dekadzie	do	szybkiego	wzrostu	światowej	pro-
dukcji	energii	odnawialnej.	Efekty	skali	i postęp	techniczny	
spowodowały	znaczny	spadek	cen	instalacji	OZE.	Sytuację	
finansową	 energetyki	 odnawialnej	 znacznie	 pogorszyło	
zmniejszenie	po	2008 r.	rządowego	wsparcia	dla	produkcji	
i konsumpcji	energii	odnawialnej	przez	głównych	jej	produ-
centów.	 Jego	 powodem	 były	 niejednoznaczne	 korzyści	
środowiskowe	polityki	energetycznej,	wzrost	cen	żywności	
przypisywany	rozwojowi	produkcji	biopaliw,	a także	kryzys	
finansowy.	Rosnąca	konkurencja	cenowa	i pogarszająca	się	
sytuacja	 finansowa	 branży	 OZE	 doprowadziły	 w  latach	
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W niniejszym	artykule	postawiono	następujące	pytania	
badawcze,	 dotyczące	 wspomnianych	 dwóch	 sektorów	
energetyki	odnawialnej	i trzech	rynków	geograficznych:

 � W  jakim	 stopniu	 polityka	 klimatyczno-energetyczna	
przyczyniła	 się	 do	 nasilenia	 działań	 protekcjonistycz-
nych?	

 � Jaka	była	w tym	rola	kryzysu	finansowego	z 2008 r.?
 � Czy	wzrost	postępowań	antydumpingowych	i antysub-
sydyjnych	obserwowany	w ostatnich	latach	to	substy-
tut	obniżanego	stopniowo	rządowego	wsparcia?

 � Jak	 można	 ocenić	 szanse	 dyskutowanej	 liberalizacji	
handlu	towarami	przyjaznymi	środowisku	(negocjowa-
ne	porozumienie	plurilateralne	WTO)	w świetle	wspo-
mnianych	 działań	 protekcjonistycznych	 w  dziedzinie	
OZE?	

Analizę	 działań	 protekcjonistycznych	 triady	 w  dziedzi-
nie	 biopaliw	 i  energii	 fotowoltaicznej	 poprzedza	 krótkie	
omówienie	rozwoju	tych	rynków.	

Inwestycje w energetykę odnawialną – zmiana liderów 

Przez	lata	niekwestionowanym	liderem	inwestycji	w ener-
getykę	 odnawialną	 była	 Europa	 (kraje	 UE)	 (wykres	 1).	 Od	
2012 r.	unijne	inwestycje	w OZE	cechowała	jednak	tenden-
cja	 spadkowa	 (wyjątek	 –	 2014  r.).	 W  2015  r.	 inwestycje	
unijne	w OZE	osiągnęły	poziom	najniższy	od	2006  r.	Naj-
większe	 spadki	 zanotowały	 Francja	 (o  53%)	 i  Niemcy	
(o 42%).	W obu	przypadkach	był	to	głównie	efekt	ogranicze-
nia	rządowego	wsparcia2.	Spadek	wartości	unijnych	inwe-
stycji	 złagodził	 nieco	 wzrost	 inwestycji	 Wielkiej	 Brytanii	

(o  24%)	 –	 lidera	 „zielonych”	 inwestycji	 na	 rynku	 europej-
skim	w 2015 r.	

W  2014  r.	 Unia	 straciła	 pozycję	 lidera	 na	 rzecz	 Chin.	
Wcześniej,	w 2012  r.	Chiny	wyprzedziły	 już	 Stany	Zjedno-
czone,	 zajmujące	 przez	 lata	 drugą	 pozycję	 w  rankingu	
(wykres	 1).	 Indie	 i  Brazylia,	 startujące	 co	 prawda	 z  nieco	
niższego	pułapu	niż	Chiny,	pozostały	daleko	w tyle,	chociaż	
należą	do	grupy	liczących	się	w świecie	inwestorów	w dzie-
dzinie	OZE.	

W  inwestycjach	 w  energię	 odnawialną	 ważną	 rolę	
odgrywają	 dwa	 czynniki:	 popyt	 wewnętrzny	 i  zewnętrzny	
(stymulowany	zachętami	ekonomicznymi	 i  instrumentami	
administracyjnymi)	 oraz	 relacja	 cen	 surowców	 rolnych	
i  paliw	 konwencjonalnych.	 Dlatego	 kryzys	 finansowy	
z  2008  r.,	 a  następnie	 kryzys	 zadłużeniowy	 strefy	 euro	
miały	duży	wpływ	na	branże	biopaliw	i energii	fotowoltaicz-
nej.	 Po	 pierwsze,	 skłoniły	 one	 wiele	 rządów	 szukających	
oszczędności	budżetowych	do	ograniczenia	wsparcia	OZE3 
W niektórych	gospodarkach,	przeciwnie,	 uznano	 inwesty-
cje	w OZE,	zgodnie	z teorią	makroekonomiczną	Keynesa,	za	
środek	pobudzenia	gospodarki	w okresie	kryzysu	(przykła-
dem	pakiet	stymulacyjny	B.	Obamy	przyjęty	w 2009 r.	na	
mocy	 amerykańskiej	 ustawy	 odrodzenia	 gospodarczego	
i reinwestycji)4.	Po	drugie,	w wyniku	osłabienia	popytu	na	
paliwa	transportowe	spadły	ceny	oleju	napędowego	i ben-
zyny,	co	pogorszyło	konkurencyjność	biopaliw.	Po	trzecie,	
sytuacja	 kryzysowa	 wywołała	 dyskusję	 o  związku	między	
wysokimi	cenami	energii	a międzynarodową	konkurencyj-
nością	przemysłu	europejskiego.	Wszystko	to	odbiło	się	na	
amerykańskich	i unijnych	inwestycjach	w OZE	w kolejnych	
latach	(wykres	1).	

2008-2014	do	wzrostu	działań	protekcjonistycznych,	a nawet	
do	wojen	handlowych.	

Wspomniane	 zjawiska	 były	 widoczne	 szczególnie	 na	
rynkach	biopaliw	i energii	fotowoltaicznej.	Produkcja	bio-
paliw	rozwinęła	się	najbardziej	w Europie	i w obu	Amery-
kach,	 natomiast	 rozwój	 energetyki	 słonecznej,	 zapocząt-

kowany	 w  Europie,	 przesuwa	 się	 w  kierunku	 Azji.	 Obie	
branże	 stworzyły	 wiele	 nowych	 miejsc	 pracy	 (tabela	 1).	
Stanowiło	 to	 ważny	 argument	 w  działaniach	 na	 rzecz	
ochrony	 krajowych	 producentów	 przed	 konkurencją	
zagraniczną.	Szczególnie	aktywna	na	tym	polu	była	triada:	
Unia	 Europejska,	 Stany	 Zjednoczone	 i  Chiny	 –	 główni	
rywale	na	rynku	OZE.	

Tabela 1

Miejsca pracy w energetyce odnawialnej w 2014 r. w wybranych krajach, w tys. osób 

Rodzaj energii Świat Chiny Brazylia USA Indie Japonia
Unia Europejskaa

Niemcy Francja pozostałe 

Biopaliwa 1788 71 845 282 b 35 3 26 30 42

Energetyka	słoneczna 2495 1641 174c 125 210 56 26 82

Ogółem	OZE 7674 3390 934 724 437 218 371 176 653

a Dane dla UE za 2013 r. b Około 304 tys. miejsc pracy przy produkcji trzciny cukrowej i 199 tys. miejsc w przetwórstwie etanolu w 2013 r. oraz 
200 tys. pośrednich miejsc pracy w wytwarzaniu urządzeń produkcyjnych i 141 tys. miejsc pracy w produkcji biodiesla w 2014 r. c Łącznie z ener-
gią słoneczną do celów grzewczych.

Źródło: REN21. Renewable Energy Policy Network for 21st Century, Renewables Global Status Report. Key Findings, s. 30.
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Wykres 1

Światowe inwestycje w energię odnawialną w latach 2004-2015, w mld USD

Źródło: Bloomberg.com, Clean Energy Investment by the Numbers – End of Year 2015, https://www.bnef.com/dataview/clean-energy-investment/
index.html [dostęp 10.4.2016 r.]

Wpływ regulacji na rozwój rynków biopaliw 

Omawiane	w niniejszym	artykule	biopaliwa	to	biodiesel	
(monoalkilowe	 estry	 kwasów	 tłuszczowych	 lub	 parafino-
wych	olejów	napędowych)	oraz	bioetanol	(alkohol	etylowy	
produkowany	 z  roślin	 zawierających	 cukier	 lub	 skrobię).	
Oba	produkty	są	wykorzystywane	jako	biokomponenty	do	
paliw	silnikowych	wytwarzanych	z ropy	naftowej:	bioetanol	
–	do	benzyn	silnikowych,	a biodiesel	–	do	olejów	napędo-
wych.	 Biopaliwa	 konwencjonalne	 (tzw.	 pierwszej	 genera-
cji5)	 uzyskiwane	 są	 z  substancji	 organicznej	 pochodzenia	
roślinnego	 bądź	 zwierzęcego.	 Podstawowym	 surowcem	
wykorzystywanym	do	produkcji	bioetanolu	na	kontynencie	
amerykańskim	jest	kukurydza	(USA	i Kanada)	oraz	trzcina	
cukrowa	(Brazylia,	Argentyna),	w Europie	–	zboża	 i buraki	
cukrowe,	a w Chinach	–	zboża.	W produkcji	biodiesla	głów-
nymi	 surowcami	 rolnymi	 są	 soja	 (obie	 Ameryki)	 i  rzepak	
(Europa)	 oraz	 tłuszcze	 zwierzęce	 i  zużyte	 oleje	 roślinne.	
Światowa	produkcja	alkoholu	etylowego	na	cele	paliwowe	

jest	 ponad	 trzykrotnie	 większa	 niż	 produkcja	 biodiesla	
(w  2014  r.	 odpowiednio	 94	mld	 litrów	 i  29,7	mld	 litrów).	
Największymi	wytwórcami	bioetanolu	są	Stany	Zjednoczo-
ne	i Brazylia	(tabela	2).	Na	kraje	te	przypada	86%	produkcji	
światowej	 (odpowiednio	 58%	 i  28%).	 Trzecie	miejsce	 zaj-
muje	Unia	Europejska,	a biorąc	pod	uwagę	pojedynczy	kraj	
–	Chiny.	

Stany	 Zjednoczone	 i  Brazylia	 są	 także,	 obok	 Niemiec,	
największymi	 wytwórcami	 biodiesla	 (wykres	 2).	 W  pierw-
szej	dziesiątce	znajdują	się	także	trzy	inne	państwa	unijne	
–	Francja,	Hiszpania	i Polska.	

W rozwoju	rynku	biopaliw,	oprócz	programów	wspar-
cia,	 główną	 rolę	 odgrywają	 przyjmowane	 przez	 rządy	
obowiązkowe	 udziały	 biopaliw	 w  paliwach	 sprzedawa-
nych	na	rynku,	tj.	obligatoryjne	wskaźniki	domieszek	bio-
paliw	do	paliw	kopalnych	(tabela	3).	Szacuje	się,	że	w UE	
sektor	transportu	jest	odpowiedzialny	za	21	%	wszystkich	
emisji	 gazów	 cieplarnianych,	 które	 przyczyniają	 się	 do	

Tabela 2

Główni producenci bioetanolu na świecie w 2014 roku, mld litrów

Lp. Kraj Produkcja Lp. Kraj Produkcja

1 USA 54,3 6 Francja 1,0

2 Brazylia 26,5 7 Niemcy 0,9

3 Chiny 2,8 8 Argentyna 0,7

4 Kanada 1,8 9 Belgia 0,6

5 Tajlandia 1,1 10 Holandia 0,4

Świat 94

Źródło: REN21. Renewable Energy Policy Network for 21st Century, Renewables Global Status Report. Key Findings, s. 129. 
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globalnego	 ocieplenia.	 Już	 64	 kraje	 wprowadziły	 takie	
wskaźniki	 lub	przyjęły	niewiążące	cele	w tym	zakresie	na	
najbliższe	 lata.	 Zmiana	 progów	 domieszek	 w  krajach	
będących	dużymi	producentami	 i konsumentami	biodie-
sla	wywołuje	znaczne	perturbacje	nie	 tylko	na	krajowym	
i międzynarodowych	rynkach	biopaliw	i surowców	do	ich	
produkcji,	ale	pośrednio	 także	na	 rynkach	 innych	upraw	
(zmiana	opłacalności	 ich	produkcji)	 i w  innych	sektorach	
gospodarki,	 np.	 w  branży	 motoryzacyjnej,	 agrobiznesie	
i dystrybucji	paliw.	Wzrost	popytu	i zmienność	cen	prowa-
dzą	 do	 zmian	 kierunków	 handlu	 zagranicznego,	 często	
handlu	 równoległego.	 Zwiększone	 przewozy	 i  związana	
z nimi	emisja	GHG,	obok	innych	negatywnych	skutków	dla	
środowiska	(m.in.	zwiększone	zużycie	nawozów,	degrada-
cja	 gleby,	 przekształcanie	 terenów	 leśnych	 pod	 uprawy,	
niszczenie	torfowisk	i cennych	siedlisk	naturalnych),	pod-
ważyły	ekologiczny	cel	rozwoju	rynku	biopaliw6.	Ze	wzglę-
du	 na	 te	 straty	 środowiskowe,	 nagłośnione	 po	 2008  r.,	
a  także	 wzrost	 cen	 żywności	 spowodowany	 m.in.	 jej	
zmniejszoną	 podażą,	 wiele	 krajów	 zdecydowało	 się	 na	
skorygowanie	swojej	polityki	energetycznej	poprzez	prze-
sunięcie	 wsparcia	 na	 produkcję	 biopaliw	 wytwarzanych	
z  surowców	 niespożywczych	 (paliwa	 wyższej	 generacji)	
oraz	wprowadzenie	wymogu	uwzględniania	emisji	spowo-
dowanych	 pośrednimi	 zmianami	 sposobu	 użytkowania	
gruntów	(indirect land use change	–	ILUC)	w ogólnym	bilan-
sie	emisji	GHG7.	Warto	dodać,	że	w analizach	prowadzo-
nych	na	gruncie	ekonomii	politycznej	wyrażane	są	opinie,	
że	obowiązkowe	udziały	są	rozwiązaniem	drugim	po	naj-
lepszym	 i  z punktu	widzenia	skutków	dobrobytowych	są	
lepszym	instrumentem	niż	subsydia8.

Niżej	 omówiono	 krótko	 rozwój	 rynku	 biopaliw	w  Unii	
Europejskiej,	 Stanach	 Zjednoczonych	 i  Chinach,	 ze	 szcze-
gólnym	uwzględnieniem	kwestii	progów	domieszkowych.

Unia Europejska

W Unii	Europejskiej	najpopularniejszym	rodzajem	bio-
paliwa	jest	biodiesel	 (78%	w 2013 r.).	W latach	2000-2014	
jego	produkcja	wzrosła	ponad	piętnastokrotnie,	osiągając	
w 2014 r.	11,2	Mtoe	(wykres	3).	Według	danych	Eurostatu,	
w 2014 r.	około	45%	unijnej	produkcji	biodiesla	przypadało	
na	 dwa	 kraje	 –	 Niemcy	 (27,1%)	 i  Francję	 (18,4%).	 Innymi	
ważnymi	producentami	były	Holandia9	 (13,5%),	Hiszpania	
(9,5%)	 i  Polska	 (5,8%).	 Francja	 i  Niemcy	 są	 także,	 choć	
w innej	kolejności,	największymi	w UE	wytwórcami	bioeta-
nolu	 (odpowiednio	 19,2%	 i  17,3%).	W  2012  r.	 około	 79%	
biodiesla	i 71%	etanolu	zużytych	w UE	miało	pochodzenie	
unijne10.	

UE,	 podobnie	 jak	 wiele	 innych	 państw,	 zaakceptowała	
konieczność	 wsparcia	 biopaliw	 i  minimalne	 poziomy	 ich	
udziału	 w  transporcie,	 jako	 remedium	 na	 drożejącą	 ropę	
naftową	 i  jednocześnie	 element	walki	 z  emisją	 gazów	 cie-
plarnianych.	 Dodatkowym	 argumentem	 była	 aktywizacja	
rodzimych	 sektorów	wytwórczości	 i  przetwórstwa.	 Rozwój	
rynku	 biopaliw	 następował	 wyraźnie	 szybciej	 po	 wprowa-
dzeniu	 wskaźników	 końcowego	 zużycia	 energii	 z  OZE	
w  transporcie.	 Dyrektywa	 2003/30/WE11	 ustanowiła	 cele	
indykatywne	(2%	udział	paliw	ze	źródeł	odnawialnych	w pali-
wach	 znajdujących	 się	 na	 rynku	 w  2005  r.	 i  5,75%	 udział	
w  2010  r.),	 które	 mimo	 zachęt	 (preferencje	 fiskalne)	 nie	
zostały	 osiągnięte.	 Udział	 5,7%	 został	 osiągnięty	 dopiero	
w  2014  r.12.	 Dyrektywa	 2009/28/WE	 w  sprawie	 odnawial-
nych	źródeł	energii13	wyznaczyła	państwom	członkowskim	
cel	obowiązkowy	–	osiągnięcie	do	2020 r.	10%	udziału	koń-
cowego	zużycia	energii	z OZE	w transporcie.	Zobowiązała	też	
państwa	członkowskie	do	promowania	biopaliw	wytwarza-
nych	 z  produktów	 nieżywnościowych.	 Postęp	w  osiąganiu	
obligatoryjnego	celu	jest	powolny.	Głównym	powodem	jest	

Wykres 2

Główni producenci biodiesla na świecie w 2014 roku, mld litrów

Źródło: REN21. Renewable Energy Policy Network for 21st Century, Renewables Global Status Report. Key Findings, s. 129.
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Tabela 3

Obowiązkowe udziały biopaliw w ogólnym zużyciu paliw transportowych w latach 2016-2017 oraz wskaźniki 
docelowe 

Kraj Wskaźniki bieżące Wskaźniki docelowe

Argentyna etanol:	10%	(12%	od	1	kwietnia	2016 r.),	26%	w 2017 r.
biodiesel:	10%

Kanada etanol:	5%
biodiesel:	2%

Brazylia	 etanol:	27%
biodiesel:	7%

USA ogółem	energia	odnawialna	w 2016 r.:	30,7	mld	litrów	
(10,10%	w paliwach	ogółem)
paliwo	celulozowe:	870,6	mln	litrów	(0,13%)	w 2016 r.;
diesel	z biomasy:	7,19	mld	litrów	(1,59%)	w 2016 r.;	7,57	mld	
litrów	w 2017 r.
paliwa	zaawansowane:	13,7	mld	litrów	(2,01%)	w 2016 r.

136	mld	litrów	w 2022 r.,	w tym	co	najmniej	60,6	mld	litrów	
biopaliwa	celulozowego	i nie	więcej	niż	56,8	mld	etanolu	ze	
skrobi	kukurydzianej.

UE różne	wskaźniki	w państwach	członkowskich,	w Polsce	–	7,1% 10%	do	2020 r.,	max.	6%	udział	dla	biopaliw	pierwszej	generacji

Chiny 10%	etanol	wymagany	w 10	prowincjach 15%	do	2020 r.

Indie etanol:	5% 20%	w 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biofuel Digest, Biofuels Mandates Around the World: 2016, 3.1.2016, http://www.biofuelsdigest.com/
bdigest/2016/01/03/biofuels-mandates-around-the-world-2016/ [dostęp 10.4.2016] i  innych materiałów źródłowych: US FR, Vol. 80, No. 239, 
December 14, 2015, 40 CFR, Part 80 Renewable Fuel Standard Program: Standards for 2014, 2015, and 2016 and Biomass-Based Diesel Volume 
for 2017; Final Rule; https://www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program/final-renewable-fuel-standards-2014-2015-and-2016-and-biomass-0; 
[dostęp: 10.4.2016]; Argentina Modifies Biofuel Laws, https://stratasadvisors.com/Insights/041416-Argentina-Biofuels [dostęp 10.4.2016].

Wykres 3

Produkcja, eksport i import biodiesla w UE-28 w latach 2005-2014, tys. ton ekwiwalentu ropy naftowej

Źródło: Dane Eurostatu, Exports – renewables – annual data; Imports – renewables – annual data; Primary production of renewable energy by type.

niepewność	 losów	 branży	 spowodowana	 rosnącą	 wiedzą	
o  niekorzystnych	 skutkach	 ubocznych	 produkcji	 biopaliw,	
a także	niedostępność	handlowa	biopaliw	drugiej	generacji.	

W dniu	29	września	2015  r.	weszła	w życie	dyrektywa	
2015/151314,	 tzw.	dyrektywa	 ILUC,	 która	wprowadziła	7%	
limit	 udziału	biopaliw	pierwszej	 generacji	 (z  roślin	 zbożo-
wych,	 cukrowych	 i  oleistych	 oraz	 roślin	 uprawianych	 na	

potrzeby	energetyczne	na	użytkach	rolnych)	w końcowym	
zużyciu	energii	w transporcie.	Szacuje	się,	że	obecnie	udział	
ten	 wynosi	 średnio	 3,3%	 w  przypadku	 bioetanolu	 i  4,3%	
w przypadku	biodiesla.	Dyrektywa	ustanowiła	też	referen-
cyjny	cel	0,5%	udziału	tzw.	biopaliw	zaawansowanych	(np.	
z odpadów	z produkcji	rolnej,	takich	jak:	słoma,	ścieki,	łupi-
ny	czy	algi).	
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Warto	dodać,	że	–	w wyniku	przeglądu	wspólnej	polityki	
rolnej	 (tzw.	Health Check)	 –	od	2010 r.	 zniesiono	dotacje	do	
upraw	roślin	na	potrzeby	produkcji	biopaliw.	Uznano,	że	kwe-
stie	 te	ureguluje	dyrektywa	w sprawie	odnawialnych	źródeł	
energii.	 Reforma	 Health Check	 pozwoliła	 na	 wykorzystanie	
nadwyżek	cukru,	które	zgodnie	z zobowiązaniami	Unii	w WTO	
nie	 mogą	 być	 eksportowane,	 do	 produkcji	 bioetanolu.	 Do	
produkcji	tej	mogą	być	wykorzystane	również	nadwyżki	bura-
ków	cukrowych,	wcześniej	przetwarzane	na	cukier.	

W 2014  r.	 Komisja	 Europejska	opublikowała	wytyczne	
dla	 państw	 członkowskich	 regulujące	 pomoc	 publiczną	
w  produkcji	 biopaliw15.	 Pomoc	 operacyjną	 dla	 biopaliw	
z surowców	żywnościowych	mogą	one	przyznawać	tylko	do	
2020  r.,	 a  pomoc	 inwestycyjną	 wyłącznie	 dla	 biopaliw	
zaawansowanych	(z surowców	nieżywnościowych),	z wyjąt-
kiem	pomocy	na	przekształcenie	zakładów	wytwarzających	
biopaliwa	z  roślin	 jadalnych	w zakłady	produkcji	biopaliw	
zaawansowanych.	

Stany Zjednoczone

W  Stanach	 Zjednoczonych	 obowiązkowe	 normy	 dla	
paliw	odnawialnych	(Renewable Fuel Standard	–	RFS)	wpro-
wadzono	trzy	lata	wcześniej	niż	w UE,	tj.	w 2006 r.	na	mocy	
ustawy	o polityce	energetycznej	(Energy Policy Act of 2005).	
Mandaty	RFS	określają	ilość	paliw	odnawialnych,	która	ma	
zastąpić	 paliwo	 uzyskane	 z  ropy	 naftowej	 w  transporcie,	
ogrzewnictwie	 oraz	 w  paliwie	 dla	 silników	 odrzutowych.	
W 2007 r.	normy	te	zostały	podwyższone,	a ich	obowiązy-
wanie	przedłużone	do	2022 r.	na	mocy	ustawy	o niezależ-
ności	energetycznej	i bezpieczeństwie	(Energy Independen-
ce and Security Act of 2007	–	EISA)16.	Ilość	paliwa	ze	źródeł	
odnawialnych	używana	w transporcie	 jest co	roku	weryfi-
kowana	przez	Agencję	Ochrony	Środowiska	(Environmental 
Policy Agency	 –	 EPA),	 a  następnie	 przeliczana	 na	 udziały	
procentowe	 dla	 rafinerii	 naftowych	 i  importerów	 paliw	
kopalnych.	Od	2009 r.	obowiązkowe	 ilości	biopaliw	poda-
wane	są	w czterech	kategoriach:	1)	paliwa	ze	źródeł	odna-
wialnych	ogółem,	2)	paliwa	celulozowe,	3)	paliwa	zaawan-
sowane	 (zalicza	 się	do	nich	 importowany	etanol	 z  trzciny	
cukrowej)	oraz	4)	diesel	z biomasy	(tabela	3).	Nie	wyznacza	

się	wolumenu	biopaliw	konwencjonalnych	(w USA	głównie	
ze	 skrobi	 kukurydzianej).	 Jest	 on	 obliczany	 jako	 różnica	
między	 paliwami	 odnawialnymi	 ogółem,	 a  biopaliwami	
zaawansowanymi	 (wyższych	 generacji).	 Opublikowany	
z opóźnieniem	w  listopadzie	2015 r.	program	RFS	na	 lata	
2014-2016	zakłada,	że	w 2016 r.	wolumen	paliw	odnawial-
nych	wzrośnie	w  porównaniu	 z  2014  r.	 o  11%	 (mniej	 niż	
wyznaczono	w ustawie),	przy	czym	paliw	zaawansowanych	
–	 o  35%,	 a  paliw	 celulozowych	 (o  najniższym	 wskaźniku	
emisji	CO2)	–	aż	siedmiokrotnie17.	Oznacza	to	zmniejszenie	
udziału	dominującego	dotychczas	w strukturze	paliw	odna-
wialnych	 bioetanolu	 konwencjonalnego.	 Przy	 ustalaniu	
mandatów	 RFS	 brano	 bowiem	 pod	 uwagę	 niekorzystne	
efekty	rozwoju	branży	biopaliw,	takie	jak	wzrost	cen	kuku-
rydzy	(czterokrotny	w latach	2005-2012)	 i rosnące	zużycie	
nawozów18.	

Od	czasu	wprowadzenia	norm	RFS	produkcja	krajowa	
i  zużycie	 etanolu	 na	 cele	 paliwowe	 znacznie	 wzrosły	
(w  latach	 2007-2010	 ponad	 dwukrotnie	 –	 wykres	 5).	 Na	
zahamowanie	dynamicznego	tempa	ich	wzrostu	po	2011 r.	
wpłynęło	zniesienie	ulg	podatkowych	oraz	10%	limit	wiel-
kości	domieszki	do	benzyny	(tzw.	blend wall).	Obecnie	pra-

Wykres 4

Produkcja, konsumpcja, eksport i import etanolu w UE-28 na cele paliwowe w latach 2008-2015a, mln litrów

a2014-2015 prognoza, 2013 – szacunek. Nie uwzględniono zapasów.

Źródło: GAIN Report, EU Biofuels Annual 2015, USDA Foreign Agriculture Service, 15.7.2015. 
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wie	cała	benzyna	używana	w transporcie	zawiera	10%	eta-
nolu	 (E10).	Choć	producenci	etanolu	domagają	się	zwięk-
szenia	obligatoryjnego	udziału	biopaliw	w benzynie,	według	

amerykańskiej	 branży	 motoryzacyjnej	 byłoby	 to	 trudne	
w praktyce	z powodu	barier	technicznych	i infrastruktural-
nych.	

Wykres 5

Etanol na cele paliwowe – produkcja, konsumpcja i import netto w USA w latach 2001-2015, w tys. baryłek

Źródło: EIA Monthly Energy Review, Table 10.3 “Fuel Ethanol Overview”. http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/#renewable [dostęp: 
17.4.2016].

Wykres 6

Biodiesel – produkcja, konsumpcja i handel zagraniczny USA w latach 2001-2015, w tys. baryłek

Źródło: EIA Monthly Energy Review, Table 10.4 “Biodiesel and Other Renewable Fuels Overview”, http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/ 
#renewable [dostęp: 17.4.2016]

Kwestie	regulacyjne	mają	duży	wpływ	na	handel	zagra-
niczny	 biopaliwami.	 Zwiększenie	 obligatoryjnych	 ilości	
zaawansowanych	biopaliw,	które	należało	dodać	do	paliwa	
konwencjonalnego,	 doprowadziło	w  latach	 2010-2014	 do	
tzw.	handlu	okrężnego	(circle trade)	między	USA	a Brazylią,	

swoistej	formy	handlu	wewnątrzgałęziowego	dobrami	sub-
stytucyjnymi	pod	względem	konsumpcji,	ale	różniącymi	się	
techniką	produkcji.	Polegał	on	na	eksporcie	amerykańskie-
go	 etanolu	 z  kukurydzy	 i  równoległym	 imporcie	 brazylij-
skiego	etanolu	z trzciny	cukrowej,	uznanego	w USA	za	bio-
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paliwo	zaawansowane,	a więc	objęte	korzystniejszym	wspar-
ciem.	Zjawisko	to,	które	według	szacunków	EPA	dotyczyło	
21%	handlu	wzajemnego	etanolem	w analizowanym	okre-
sie19,	osłabiło	środowiskowy	cel	programu	RFS.	

Kumulacja	 ulg	 podatkowych	 na	 biopaliwa	wprowadzo-
nych	przez	USA	i UE	doprowadziła	z kolei	do	transatlantyc-
kiego	 handlu	 dwukierunkowego:	 biodiesel	 sprowadzany	
z  UE	 (także	 olej	 palmowy	 z  Malezji)	 był	 mieszany	 w  USA	
z niewielką	ilością	oleju	napędowego	na	bazie	ropy	naftowej	
po	to,	by	uzyskać	ulgę	podatkową	(1	dolar	za	1	galon	biodie-
sla,	czyli	ponad	300	dolarów	za	tonę),	a następnie	reekspor-
towany	 do	 UE,	 gdzie	 mieszanka	 ta	 także	 korzystała	 z  ulg	
podatkowych	(tzw.	praktyka	splash and dash).	Efektem	była	
wysoka	 dynamika	 wzrostu	 eksportu	 amerykańskiego	
w 2008 r.	(eksport	był	wyższy	niż	produkcja)	(wykres	6)	oraz	
oskarżenia	 o  dumping	 ze	 strony	 Unii.	 Gdy	 pod	 koniec	
2008  r.	 Kongres	 ukrócił	 tę	 praktykę,	 amerykański	 eksport	
zmalał.	W 2013 r.	USA	stały	się	importerem	netto	biodiesla	
(wykres	6).	W roku	tym	nastąpił	skokowy	wzrost	konsumpcji	
biodiesla,	będący	efektem	powiększenia	mandatu	RFS	oraz	
ulgi	podatkowej	dla	firm	mieszających	biodiesel.	

Chiny

Chińska	polityka	w dziedzinie	OZE,	podobnie	jak	w kra-
jach	 zachodnich,	 uległa	 ewolucji	 –	 od	 wsparcia	 rozwoju	
rynku	biopaliw	z roślin	jadalnych	do	promocji	biopaliw	wyż-

szych	 generacji.	 Na	 początku	 XXI	 wieku	 władze	 chińskie	
wprowadziły	 różnego	 rodzaju	 zachęty	 ekonomiczne	 dla	
rozwoju	rynku	bioetanolu:	bezpośrednie	dotacje	dla	produ-
centów,	obniżone	stawki	podatków	pośrednich,	obowiązko-
we	 domieszki	 bioetanolu	 do	 paliwa	 konwencjonalnego	 
w 10	prowincjach,	wsparcie	badań	 i preferencyjne	kredyty	
inwestycyjne20.	 Wobec	 rosnącego	 importu	 ropy	 naftowej,	
związanego	 m.in.	 z  dynamicznym	 rozwojem	 motoryzacji,	
oraz	 ogromnego	 zanieczyszczenia	 powietrza,	 rozwijanie	
produkcji	bioetanolu	wydawało	się	bardzo	racjonalnym	roz-
wiązaniem.	W 2010 r.	rząd	zrewidował	politykę	energetycz-
ną	 ze	 względu	 na	 wzrost	 cen	 zbóż	 i  ich	 rosnący	 import.	
W dwunastym	planie	pięcioletnim	na	lata	2011-2015,	w któ-
rym	biotechnologię	i czystą	energię	zaliczono	do	„strategicz-
nych	przemysłów	wschodzących”,	przyjęto,	że	rozwój	biopa-
liw	 nie	może	 bazować	 na	 surowcach	 rolnych,	 które	mogą	
być	przeznaczone	na	cele	spożywcze	lub	pasze21.	W rezulta-
cie	wsparcie	produkcji	biopaliw	pierwszej	generacji	stopnio-
wo	zmniejszano.	W 2015 r.	całkowicie	zlikwidowano	dotacje	
oraz	przywrócono	pełne	stawki	VAT	i akcyzy.	Promowane	są	
natomiast	 rozwój	 produkcji	 etanolu	 tzw.	 generacji	 „jeden	
i pół”,	czyli	z upraw	roślin	niezbożowych,	oraz	drugiej	gene-
racji	–	z biomasy	zawierającej	celulozę,	a także	badania	nad	
biopaliwem	do	silników	lotniczych	(tabela	4).	Objęte	są	one	
nadal	preferencyjnymi	stawkami	podatkowymi.	Rozwój	tego	
segmentu	rynku	napotyka	 jednak	bariery	pozaregulacyjne:	
konieczność	 sprowadzania	 kassawy	 z  innych	 krajów	 Azji	
Południowo-Wschodniej,	 trudności	 z  magazynowaniem	
sorga	i transportem	etanolu	celulozowego.	

Produkcja	biodiesla	jest	w Chinach	niewielka.	Paliwo	to	
jest	zakazane	w transporcie,	z wyjątkiem	pięciu	miast	obję-
tych	programem	pilotażowym.	Ze	względów	zdrowotnych	
(aby	 nie	 używać	 go	 wielokrotnie	 do	 celów	 spożywczych)	
promowane	 jest	 paliwo	 z  zużytego	 oleju	 spożywczego	
(Used Cooking Oil	–	UCO).

Rozwój rynku energii słonecznej w triadzie

Światowa	fotowoltaika	(PV)	rozwija	się	niezwykle	dyna-
micznie	(wykres	7).	W 2014 r.	inwestycje	w jej	potencjał	były	

o 24%	wyższe	niż	2013 r.	(najwyższy	wskaźnik	w porówna-
niu	 z  innymi	 rodzajami	 energii	 odnawialnej).	 Ich	 wartość	
wyniosła	150	mld	dolarów,	z czego	58%	przypadło	na	kraje	
rozwinięte,	 a  42%	 na	 kraje	 rozwijające	 się22.	 Najwięcej	
nowych	mocy	zainstalowały	Chiny,	niewiele	mniej	Japonia,	
a wśród	państw	członkowskich	Unii	Europejskiej	–	Wielka	
Brytania.	Stany	Zjednoczone	podwoiły	swoje	moce	(wykres	
8).	Światowym	pionierem	i liderem	we	wspieraniu	i rozwo-
ju	fotowoltaiki	są	Niemcy.	W 2014 r.	na	kraj	ten	przypadało	
39%	 energii	 fotowoltaicznej	 wyprodukowanej	 w  UE	 (na	
Włochy,	 zajmujące	 drugie	 miejsce	 w  unijnym	 rankingu	 –	
24%)23.	Przyrost	mocy	w obu	krajach	w 2014 r.	był	jednak	

Tabela 4

Rodzaje biopaliw w Chinach

Typ paliwaa Rodzaj paliwa Podstawowy surowiec Stan komercjalizacji

Paliwo	pierwszej	generacji etanol	ze	zbóż;
olej	z odpadów	(UCO)

kukurydza,	pszenica;
zużyty	olej	roślinny

w produkcji	

Paliwo	generacji	„jeden	i pół” etanol	ze	skrobi	lub	cukru,	niepochodzących	
z upraw	zbożowych;
paliwo	do	silników	samolotowych

sorgo,	pataty,	kassawa; 

jatrofa

w produkcji 

programy	pilotażowe
Paliwo	drugiej	generacji etanol	celulozowy kolby	kukurydziane	i słoma programy	pilotażowe

a Klasyfikacja stosowana w praktyce, nie mająca podstaw prawnych.

Źródło: L. Kang, Biofuels experiences in China, European Biofuels Technology Platform, October 2014, http://www.biofuelstp.eu/spm6/spm6.html 
[dostęp 10.4.2016].
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niewielki,	 co	 należy	wiązać	 z  reformą	 ich	polityki	 energe-
tycznej	 (w  Niemczech	 –	 obniżono	 taryfę	 gwarantowaną	
(feed-in tariff),	a we	Włoszech	–	zakończono	jej	stosowanie).

W 2014 r.	produkcja	energii	fotowoltaicznej	w UE	wynio-
sła	7,9	Mtoe,	25	razy	więcej	niż	w 2003 r.	i cztery	razy	więcej	
niż	w 2010 r.	W 2013 r.	PV	wyprzedziła	biomasę	stałą	jako	
źródło	 energii	 elektrycznej	 i  stała	 się	 trzecim	 najważniej-
szym	źródłem	odnawialnym	energii	elektrycznej.	O tempie	
jej	rozwoju	zadecydowały	przede	wszystkim	dwa	czynniki:	
unijne	i krajowe	programy	wsparcia	dla	OZE	(m.in.	system	
cen	gwarantowanych,	system	zielonych	certyfikatów)	oraz	

spadek	 jednostkowych	 kosztów	 produkcji	 ogniw,	 którego	
rezultatem	 był	 spadek	 cen	 modułów	 fotowoltaicznych	
w UE	w latach	2008-2012	o 76%24.	Podobne	zjawisko	zano-
towano	w USA	w latach	2005-2014,	gdy	ceny	zmalały	śred-
nio	o około	65%25.	

Do	rozwoju	produkcji	energii	fotowoltaicznej	w Stanach	
Zjednoczonych	przyczyniła	się	polityka	podatkowa.	W grud-
niu	 2015  r.	 Kongres	 przedłużył	 najważniejszy	 instrument	
stosowany	w  tej	 dziedzinie,	 30%	 ulgę	 inwestycyjną	 (Solar 
Investment Tax Credit	–	ITC)	na	instalowanie	paneli	słonecz-
nych	 w  mieszkalnictwie	 i  projektach	 komercyjnych.	

Wykres 7

Moce instalacji fotowoltaicznych (PV) na świecie, w GW

Źródło: REN21. Renewable Energy Policy Network for 21st Century, Renewables Global Status Report, Key findings, 2015, s. 22.

Wykres 8

Moc zainstalowana przez liderów energetyki słonecznej (PV), w GW

Źródło: Jak w wykresie 7.
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W  zamian	 zniósł	 obowiązujący	 od	 40	 lat	 zakaz	 eksportu	
ropy	naftowej,	wprowadzony	po	kryzysie	naftowym	lat	70.	
XX	wieku.	W  latach	2020-2022	ulga	 ITC	będzie	stopniowo	
zmniejszana	 do	 0%	 dla	 ludności	 i  10%	 dla	 projektów	
komercyjnych.	 Branża	 fotowoltaiczna	 będzie	 miała	 więc	
czas	na	dostosowanie	się	do	nowych	warunków	funkcjono-
wania	(bez	dotacji26).	

W  Chinach	 dynamiczny	 rozwój	 energetyki	 solarnej	
umożliwiły	m.in.:

 � preferencyjne	kredyty	dla	przemysłu	fotowoltaicznego	
udzielane	 przez	 państwowe	 banki	 (kredyty	 eksporto-
we,	 gwarancje	 eksportowe,	 ubezpieczenia	 dla	 OZE	
itd.);

 � system	ulg	i zwolnień	podatkowych	dla	producentów	
urządzeń	 fotowoltaicznych	eksportujących	za	grani-
cę;

 � dostarczanie	przez	władze	(centralne	lub	lokalne)	nie-
zbędnych	surowców	do	produkcji	po	cenach	niższych	
niż	rynkowe	(np.	polikrzemu,	komponentów	aluminio-
wych,	szkła	i energii)27.

Globalny	 wzrost	 produkcji	 i  spadek	 cen	 dały	 asumpt	
dyskusjom	 o  konieczności	 zmniejszenia	 dotacji	 dla	 OZE,	
które	prowadzą	do	poważnych	zakłóceń	na	 rynku	 i wpły-
wają	 na	 podwyżki	 cen	 energii	 dla	 końcowych	odbiorców.	
Na	 przykład	 w  UE	 nowe	 wytyczne	 z  2014  r.	 w  sprawie	
pomocy	państwa	na	ochronę	 środowiska	 i  cele	 związane	
z energią	przewidują	stopniowy	zwrot	ku	warunkom	rynko-
wym	(m.in.	przejście	na	aukcyjny	system	udzielania	pomo-
cy	państwa	oraz	stopniowe	przejście	od	gwarantowanych	
cen	 zakupu	energii	 z OZE	do	 cen	 związanych	 z  rynkiem).	
Mniejsze	 dotacje	 dla	 branży,	 a  także	 groźba	 utraty	 przez	
Niemcy	przodującej	pozycji	na	światowym	rynku	fotowolta-
icznym	na	rzecz	Chin	stworzyły	klimat	sprzyjający	urucho-

mieniu	 narzędzi	 polityki	 handlowej	 do	 zatrzymania	 chiń-
skiej	ekspansji.

Środki ochrony handlu jako remedium na zaostrzenie 
konkurencji na rynku energii odnawialnej

W  badaniu	 przeprowadzonym	 na	 początku	 2014  r.,	 
G.	Hufbauer	i C.	Cimino,	dwaj	analitycy	z Peterson	Institute	
for	 International	Economics,	 ,	zidentyfikowali	41	postępo-
wań	 wszczętych	 w  latach	 2008-2012	 wobec	 produktów	
związanych	z energią	odnawialną	(produkty	OZE),	w tym	26	
antydumpingowych	 i 15	antysubsydyjnych.	Postępowania	
te	wszczęło	sześciu	członków	WTO:	Australia,	Chiny,	Unia	
Europejska,	Indie,	Peru	i Stany	Zjednoczone	(tabela	5).	War-
tość	 importu	 towarów	 objętych	 obu	 rodzajami	 postępo-
wań	 oszacowano	 na	 blisko	 32	 mld	 dolarów.	 Największą	
liczbę	postępowań	dotyczących	produktów	OZE,	 zarówno	
pod	względem	liczby	(18,	czyli	dwie	piąte	przypadków),	jak	
i wartości	 (ponad	 trzy	czwarte	wartości	 importu	objętego	
tymi	 instrumentami)	wszczęła	Unia	Europejska	 (tabela	5).	
Stany	 Zjednoczone	 i  Chiny	 wszczęły	 odpowiednio	 8	 i  5	
postępowań.	Spośród	badanych	41	postępowań	aż	34	doty-
czyło	produktów	objętych	w niniejszym	artykule	pogłębio-
ną	analizą,	a więc	paneli	słonecznych	(18)	i biopaliw	(16).

Hufbauer	i Cimino	oszacowali,	że	roczne	straty	z tytułu	
zmniejszenia	 handlu	 produktami	 OZE	 w  wyniku	 nałożo-
nych	środków,	wynoszą	blisko	14	mld	dolarów.	Ponieważ	
wspomniane	 środki	 ochronne	 obowiązują	 średnio	 5	 lat,	
oznacza	to	stratę	w handlu	międzynarodowym	w wysoko-
ści	około	68	mld	dolarów.	Do	powyższych	obliczeń	przyjęto	
elastyczność	 popytu	 na	 import	 na	 poziomie	 -1,0	 (wzrost	
ceny	o 1%	prowadzi	do	spadku	wielkości	importu	o 1%).

Tabela 5

Kraje, które nałożyły środki antydumpingowe lub wyrównawcze na produkty OZE w latach 2008-2012

Kraj PKB, 2012 
(mld USD) 

Odnawialna energia 
elektryczna netto, 

2012 (TWh)a 

Postępowania 
antydumpingowe

Postępowania 
antysubsydyjne Wartość importu objętego 

41 postępowaniami 
dotyczącymi OZE (mln USD)c OZE  

od 2008 
ogółem 

(2008-2012)b 
OZE  

od 2008 
ogółem 

(2008-2012)b 

Australia 1 532 29	 3 49	 1 7 456 

Chiny	 8	227	 797	 3 53 2 6 2 144 

UE 16	687	 684	 10	 75 8	 21 24	408	

Indie 1	842	 162 4 167 0	 0	 502	

Peru 204	 22 1 10	 1 7 40	

USA 16 245 508	 5 68	 3 44 4 414 

Razem . . 26 422 15 85	 31 965 

TWh = terawatogodziny
a Dane dla Chin i Indii z 2011; Dane UE z 2010 r.; pozostałe z 2012 r. 
b Liczba wszystkich postępowań antydumpingowych i antysubsydyjnych wg stanu na koniec 2012 r. 
c Wartość obliczona jako średnia wartość importu od 2009 r. do roku nałożenia środka; wartość handlu obliczona wg kodów HS określonych 
w postępowaniach antydumpingowych i antysubsydyjnych. 
Źródło: G. Hufbauer, C. Cimino, Trade Remedies in Renewable Energy: A Global Survey, Peterson Institute for International Economics, UNCTAD Ad 
hoc Expert Group Meeting on Trade Remedies in Green Sectors, Geneva, 3-4 April 2014, na podstawie Temporary Trade Barriers Database Banku 
Światowego i Ch. Bowna oraz źródeł rządowych.
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Niżej	omówiono	niektóre	postępowania	antydumpin-
gowe	 i antysubsydyjne	triady	dotyczące	biopaliw	 i  foto-
woltaiki	(tabela	6).	W większości	przypadków	prowadzo-
no	 je	 równolegle,	 ponieważ	 obie	 praktyki	 –	 dumping	

i  subsydia,	uznane	w prawie	międzynarodowym	za	nie-
uczciwe,	gdy	wyrządzają	szkodę	krajowym	producentom	
lub	 grożą	 powstaniem	 takiej	 szkody,	 podlegają	 innym	
przepisom28.

Tabela 6

Postępowania antydumpingowe i antysubsydyjne UE, USA i Chin w fotowoltaice i biopaliwach wobec kraju z triady

Rok 
wszczęcia

Produkt Eksport Rodzaj środka Rok nałożenia cła

Unia	Europejska

2008

biodiesel

USA AD/AS 2009

2010 Kanada
AD/AS
(obchodzenie)

2011
2015	(przedłużenie	o kolejne	5	lat

2012
Argentyna
Indonezja

AD 2013
AS dochodzenie	zakończone	bez	nałożenia	środka	(2013)

2011	 bioetanol USA
AD 2013
AS dochodzenie	zakończone	bez	nałożenia	środków	(2012)

2012
panele	słoneczne	

Chiny AD/AS 2013
Malezja
Tajwan

AD/AS 20162015

2013 szkło	solarne Chiny AD/AS 2014

Stany	Zjednoczone

2011 ogniwa	słoneczne	 Chiny AD/AS 2012

2013
panele	i ogniwa	słoneczne	

Chiny AD/AS 2014

2014 Tajwan AD	(obchodzenie) 2015

Chiny

2012
polikrzem

USA AD 2014

2012 UE AD 2014

Uwaga: AD – postępowanie antydumpingowe, AS – postępowanie antysubsydyjne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów źródłowych.

Biopaliwa – działania protekcjonistyczne UE 

Od	2009 r.	w UE	w przywozie	biodiesla	z USA obowiązu-
ją	cła	antydumpingowe	i wyrównawcze29.	W 2011 r.	zostały	
one	rozszerzone	na	Kanadę,	z powodu	obchodzenia	przez	
eksporterów	ceł	(circumvention)	na	biodiesel	wyprodukowa-
ny	w USA	poprzez	 jego	przeładunek	w  kanadyjskich	por-
tach	 i/lub	 zmianę	 składu	mieszanki.	 Dochodzenie	 wobec	
Singapuru,	wszczęte	z podobnego	tytułu,	zostało	zakończo-
ne	 bez	 nałożenia	 środka,	 ponieważ	 import	 o  nieudoku-
mentowanym	pochodzeniu	 z  tego	 kierunku	był	 nieznacz-
ny30.	We	wrześniu	2015 r.	Komisja	Europejska	przedłużyła	
karne	cła	wobec	biodiesla	z USA31.	W trakcie	przeglądu	KE	
przeanalizowała	wszystkie	 federalne	 i  stanowe	 programy	
subsydiowania	wymienione	przez	skarżących.	Wśród	tych	
pierwszych	były:	ulgi	podatkowe	dla	podmiotów	zajmują-
cych	się	mieszaniem	biodiesla,	detalistów	i użytkowników	
końcowych	oraz	dla	producentów	biopaliwa	celulozowego,	
a także	kredyt	podatkowy	dla	małych	producentów.

Komisja	 Europejska	 podjęła	 też	 działania	 ochronne	
wobec	 konkurencji	 z  innych	 krajów.	 W  2012  r.	 wszczęła	

postępowania	antydumpingowe	 i antysubsydyjne	w spra-
wie	przywozu	biodiesla	z Argentyny	i Indonezji.	Importowa-
ne biopaliwo z olejów	sojowego	i palmowego	jest	bardziej	
wydajne	niż	produkowane	w UE	paliwo	z nasion	rzepaku.	
Postępowanie	 antysubsydyjne	 zostało	 zakończone	 bez	
nałożenia	środka,	ponieważ	wnioskodawca	wycofał	skargę.	
W dochodzeniu	antydumpingowym	oskarżeni	eksporterzy	
bronili	się,	argumentując,	że	do	pogorszenia	sytuacji	finan-
sowej	unijnych	producentów	przyczynił	się	nie	import,	lecz	
stopniowe	 wycofywanie	 rządowego	 wsparcia	 we	 Francji	
i w Niemczech,	a także	system	tzw.	podwójnej	premii,	pro-
mujący	biopaliwa	z surowców	niespożywczych.	W  listopa-
dzie	2013 r.	Unia	nałożyła	cło	antydumpingowe	na	przywóz	
biodiesla32.	 Argentyna	 natychmiast	 zaskarżyła	 tę	 decyzję	
do	 WTO.	 W marcu	 2016  r.	 panel	 WTO	 potwierdził	 część	
zarzutów	Argentyny	dotyczących	m.in.	kalkulacji	ceny	nor-
malnej	i stwierdzenia	szkody33.	Po	utracie	najważniejszego	
rynku	 zbytu	 Argentyna	 podjęła	 próbę	 znalezienia	 innych	
odbiorców,	m.in.	w krajach,	w których	nie	ma	obowiązku	
dodawania	biopaliw	do	paliw	kopalnych	 (kraje	Afryki	Pół-
nocnej),	 ale	 spadek	 cen	 ropy	naftowej	podważył	 sensow-
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ność	 takiej	 strategii.	Ostatecznie	 znalazła	 rynek	 zbytu	dla	
bioetanolu	 w  USA,	 gdzie	 –	 jak	 wspomniano	 –	 w  2016  r.	
znacznie	 zwiększono	 obowiązkowy	 wolumen	 biopaliw	
w ogólnym	bilansie	paliw	(tabela	3).

Bioetanol

W 2011 r.	Komisja	Europejska,	w wyniku	skargi	złożonej	
przez	Europejskie	Stowarzyszenie	Producentów	Odnawial-
nego	 Etanolu	 (ePURE),	 wszczęła	 postępowanie	 antydum-
pingowe	 i  antysubsydyjne	 w  sprawie	 przywozu	 do	 Unii	
bioetanolu	 pochodzącego	 ze	 Stanów	 Zjednoczonych.	
W  okresie	 przyjętym	 do	 badania	 dumpingu	 (październik	
2010-wrzesień	2011),	przywóz	amerykańskiego	bioetanolu	
wzrósł	 ponad	 10-krotnie,	 z  63	 tys.	 ton	 do	 686	 tys.	 ton,	
a  jego	udział	w rynku	unijnym	–	z 1,9%	do	15,7%34.	Prze-

mysł	unijny,	mimo	zwiększenia	produkcji	i wzrostu	zużycia	
bioetanolu	w Unii	o 29%,	nie	był	rentowny.	Komisja	wyklu-
czyła,	że	źródłem	problemów	unijnych	producentów	mógł	
być	przywóz	z Brazylii,	bowiem	w okresie	badanym	zmalał	
on	o 81%,	a  jego	udział	w rynku	UE	o blisko	26	pkt.	proc.	
(z 30,3%	do	4,5%)35.	

W lutym	2013 r.	Unia	nałożyła	na	amerykański	bioetanol	
przeznaczony	 na	 paliwo	 ostateczne	 cło	 antydumpingowe.	
W przypadku	mieszanek	cło	objęło	tylko	etanol	z surowców	
rolnych36.	Po	wszczęciu	postępowania	antydumpingowego	
amerykański	 eksport	 etanolu	 do	UE	 zmalał	 sześciokrotnie	
(wykres	9).	Amerykańscy	eksporterzy	obchodzili	 karne	 cło,	
eksportując	bioetanol	do	Norwegii	i mieszając	go	z paliwem	
norweskim,	 następnie	 sprzedawanym	 do	 UE.	 W  2013  r.	
amerykański	eksport	do	Norwegii	wzrósł	10-krotnie,	jednak	
był	to	wzrost	z bardzo	niskiego	poziomu37.	

Postępowanie	antysubsydyjne	wobec	przywozu	bioeta-
nolu	 z  USA	 zostało	 zakończone	 bez	 nałożenia	 środków	
wyrównawczych,	 mimo	 stwierdzenia	 subsydiowania	 oraz	
istotnej	szkody	wyrządzonej	przemysłowi	unijnemu	w okre-
sie	objętym	dochodzeniem38.	Komisja	Europejska	postano-
wiła	 nie	 wprowadzać	 ceł	 wyrównawczych	 ze	 względu	 na	
wygaśnięcie	w USA	programu	wsparcia	dla	bioetanolu	(znie-
sienie	od	2012 r.	ulg	podatkowych	do	produkcji	bioetanolu	
z  kukurydzy).	Ustanowiła	 jednak	 rejestrację	przywozu,	 aby	
móc	 wprowadzić	 takie	 cła	 z  mocą	 wsteczną,	 gdyby	 Stany	
Zjednoczone	przywróciły	system	subsydiowania.	

Cło	 antydumpingowe	 nie	 było	 jedynym	 środkiem	
wzmacniającym	ochronę	graniczną	przed	zagraniczną	kon-
kurencją.	W 2012 r.	zmieniono	klasyfikację	celną	mieszanki,	

zawierającej	30%	bioetanolu	i 70%	benzyny,	aby	była	trak-
towana	jako	paliwo,	a nie	jako	produkt	chemiczny	podlega-
jący	niższemu	cłu39.	

Warto	dodać,	że	nie	tylko	Unia,	ale	również	USA	chronią	
swoich	 producentów	 biopaliw	 przed	 zagraniczną	 konku-
rencją	–	w 2007 r.	nałożyły	cła	antydumpingowe	na	przy-
wóz	bioetanolu	z Brazylii.

Wzrost protekcjonizmu w energetyce słonecznej triady 
UE-USA-Chiny

Liczne	 działania	 protekcjonistyczne	 podejmowane	
w ostatnich	pięciu	latach	na	rynku	energetyki	słonecznej	na	

Wykres 9

Eksport etanolu z USA do UE-28 w latach 2009-2014, w mln litrów

Uwaga: przeliczono z galonów: http://www.metric-conversions.org/pl/objetosc/galony-amerykanskie-ciecze-do-litry.htm 

Źródło: Renewable Fuels Association, 2014 U.S. Ethanol Exports and Imports Statistical Summary (dane: U.S. Census Bureau, Department of 
Commerce, Department of Agriculture). 
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świecie	 świadczą	o osiągniętej	 już	dojrzałości	 tego	 rynku,	
a także	o jego	dużej	atrakcyjności	zarówno	dla	krajów	roz-
winiętych,	 jak	i rozwijających	się.	Rządową	interwencję	na	
międzynarodowym	 rynku	 energii	 słonecznej	 rozpoczęły	
Stany	Zjednoczone, wszczynając	w 2011 r.	dwa	postępowa-
nia	 –	 antydumpingowe	 i  antysubsydyjne	 wobec	 importu	
ogniw	 słonecznych	 z Chin.	Wnioskodawcą	był	 SolarWorld	
Industries	 America	 –	 amerykański	 oddział	 niemieckiego	
koncernu	WorldSolar	AG,	potentata	w branży	energii	 sło-
necznej.	 Oba	 postępowania	 zakończyły	 się	 nałożeniem	
w 2013 r.	ceł	karnych.	Władze	amerykańskie	stwierdziły,	że	
niskie	ceny	chińskich	ogniw	są	możliwe	dzięki	stosowaniu	
przez	ten	kraj	co	najmniej	dziesięciu	rodzajów	dotacji	nie-
zgodnych	 z  zasadami	WTO.	 Po	 nałożeniu	 środków	 przez	
USA	 firmy	 chińskie	 zaczęły	 eksportować	na	 rynek	amery-
kański	panele	słoneczne	z ogniw	zakupionych	na	Tajwanie	
(często	w swoich	filiach).	W grudniu	2013 r.	USA,	aby	„zli-
kwidować	 szczeliny	 w  ochronie”,	 wszczęły	 kolejne	 dwa	
postępowania,	 których	 efektem	były	 tym	 razem	 cła	 anty-
dumpingowe	 i  wyrównawcze	 na	 panele	 importowane	
z  Chin,	 zawierające	 ogniwa	produkowane	w  krajach	 trze-
cich,	oraz	na	panele	i ogniwa	z Tajwanu.	Paradoksem	jest,	
że	działania	 te	prowadzono	prawie	w przeddzień	Świato-
wego	Forum	Gospodarczego	w Davos	(styczeń	2014 r.),	na	
którym	zainicjowano	rozmowy	w sprawie	obniżenia	ceł	na	
towary	 przyjazne	 środowisku	 (Porozumienie	 w  sprawie	
produktów	 prośrodowiskowych	 –	 porozumienie	 EGA),	 
m.in.	na	panele	słoneczne.

Ustanowienie	 dodatkowych	barier	w przywozie	 ogniw	
słonecznych	wywołało	 silne	 podziały	w  branży	 fotowolta-
icznej	w Stanach	Zjednoczonych.	Wyrażano	m.in.	opinie,	że	
malejące	ceny	ogniw	na	rynku	amerykańskim	były	nie	tyle	
efektem	chińskiego	dumpingu,	ile	starań	krajowych	produ-
centów	o poprawę	konkurencyjności	branży	w warunkach	
taniejących	ropy	naftowej	i gazu,	w celu	uzyskania	tzw.	grid 
parity,	tzn.	punktu,	w którym	cena	prądu	z ogniw	fotowol-
taicznych	–	bez	dopłat	i dotacji	–	będzie	równa	cenie	energii	
z  sieci40.	 Amerykańskie	 branżowe	 stowarzyszenie	 Solar 
Energy Industries Association	(SEIA)	uznało	cła	karne	za	bez-
pośrednie	zagrożenie	dla	energetyki	słonecznej	USA	i wezwa-
ło	do	polubownego	rozwiązania	sporu	handlowego	z Chi-
nami.	

Ostry	 spór	 między	 producentami	 i  usługodawcami	
wystąpił	 także	 w  Unii	 Europejskiej.	 Koncern	 WorldSolar	
zainicjował	 bowiem	 w  UE	 podobne	 działania	 jak	 w  USA,	
uzasadniając	je	koniecznością	zapobieżenia	zjawisku	prze-
sunięcia	 handlu	 (trade deflection effect),	 prawdopodobne-
mu	po	wprowadzeniu	dodatkowej	 bariery	w dostępie	do	
rynku	 amerykańskiego.	 Oficjalną	 skargę	 na	 nieuczciwe	
praktyki	chińskich	eksporterów	złożyło	w Komisji	Europej-
skiej	w lipcu	2012 r.	powołane	ad hoc	stowarzyszenie	pro-
ducentów	EU	ProSun,	którego	prezesem	został	wiceprezes	
WorldSolar.	 We	 wrześniu	 tego	 samego	 roku	 Komisja	
wszczęła	dwa	postępowania	antydumpingowe	i antysubsy-
dyjne	 dotyczące	 przywozu	 z  Chin	modułów	 fotowoltaicz-
nych	 z  krzemu	 krystalicznego	 oraz	 ich	 głównych	 kompo-
nentów	(tj.	ogniw	i płytek).	W trakcie	dochodzenia	Komisja	

stwierdziła,	że	z powodu	nieuczciwej	konkurencji	ze	strony	
chińskich	 eksporterów,	 których	 udział	 w  rynku	 unijnym	
wzrósł	w  ciągu	kilku	 lat	 z  zera	do	80%	 (2011  r.)	 i  których	
moce	produkcyjne	pozwalały	niemal	dwukrotnie	zaspokoić	
zapotrzebowanie	 na	 rynku	 Unii,	 wysoce	 innowacyjne	
przedsiębiorstwa	unijne	były	narażone	na	ryzyko	bankruc-
twa41.	Komisja	 zaznaczyła,	 że	chińscy	eksporterzy	zdobyli	
mocną	pozycję	na	rynku	UE	dzięki	niskim	cenom	(w latach	
2009-2012	 średnie	 ceny	 sprzedaży	 ogniw	 w  Unii	 spadły	
o 53%,	a płytek	o 40%).	

W 2013 r.	Komisja	nałożyła	na	panele	chińskie	cło	tym-
czasowe.	 Aby	 przemysł	 unijny	 mógł	 dostosować	 się	 do	
nowej	 sytuacji,	 cła	 były	 wprowadzane	 dwustopniowo:	
w czerwcu	w wysokości	11,8%,	w lipcu	–	47,6%42.	Perspek-
tywa	wysokich	ceł	skłoniła	czterech	największych	chińskich	
eksporterów	 do	 złożenia	 w  lipcu	 2013  r.	 zobowiązania	
cenowego	 popartego	 przez	 władze	 chińskie	 (określenie	
rocznego	pułapu	 importu	paneli	 z Chin	do	UE	oraz	mini-
malnego	poziomu	cen	modułów	 i komponentów,	rewido-
wanych	kwartalnie),	które	Komisja	zaakceptowała.	Europej-
skie	branżowe	stowarzyszenie	EPIA	(European Photovoltaic 
Industry Association),	 początkowo	 wstrzymujące	 się	 od	
wyrażenia	 stanowiska,	 ostatecznie	opowiedziało	 się	prze-
ciwko	 cenom	 minimalnym	 podkreślając	 znaczenie	 tań-
szych	 paneli	 chińskich	 dla	 rozwoju	 energetyki	 słonecznej	
i  wypełnienia	 celów	 unijnej	 polityki	 klimatyczno-energe-
tycznej43.	Z powodu	stanowiska	EPIA,	koncern	SolarWorld	
wycofał	swój	udział	z tej	organizacji.	

W grudniu	2013 r.	UE	nałożyła	na	chińskie	panele	sło-
neczne	ostateczne	cła	antydumpingowe	i wyrównawcze44.	
Pobierane	są	one	tylko	w przypadku	dostaw	od	eksporte-
rów,	którzy	nie	złożyli	zobowiązania	cenowego	lub	naruszy-
li	 uzgodnione	 warunki.	 Ze	 względu	 na	 dużą	 zmienność	
rynku	PV,	Unia	nałożyła	cła	na	dwa	lata,	a nie,	jak	zazwyczaj,	
na	 pięć	 lat.	 W  grudniu	 2015  r.,	 na	 wniosek	 EU	 ProSun,	
Komisja	 Europejska	 wszczęła	 przegląd	 wygaśnięcia	 obu	
rodzajów	 środków.	 Równocześnie,	 z  własnej	 inicjatywy,	
zainicjowała	 ich	 przegląd	 okresowy,	 ponieważ	 otrzymała	
sygnały	 o  perturbacjach	 spowodowanych	 niedostateczną	
podażą	 komponentów	 paneli.	 Komisja	 nie	 ukrywa,	 że	
w wyniku	przeglądu	cła	antydumpingowe	na	ogniwa	mogą	
zostać	 zniesione45.	 Niemniej	 w  lutym	 2016  r.,	 z  powodu	
obchodzenia	przez	producentów	chińskich	unijnych	restryk-
cji	celnych	poprzez	reeksport,	UE	rozszerzyła	cło	antydum-
pingowe	i wyrównawcze	na	panele	słoneczne	eksportowa-
ne	z Malezji	i Tajwanu46.	

Postępowanie	wobec	paneli	słonecznych	nie	było	jedy-
nym	wszczętym	przez	UE	wobec	Chin	w dziedzinie	fotowol-
taiki.	W 2013 r.	Komisja	Europejska	wszczęła	postępowania	
antydumpingowe	 i  antysubsydyjne	 w  sprawie	 przywozu	
szkła	solarnego.	Także	i w tym	przypadku	skargę	złożyła	EU	
ProSun.	Dochodzenie	zakończyło	się	nałożeniem	w 2014 r.	
ceł	antydumpingowych	i wyrównawczych47.	Ponownie	wystą-
pił	konflikt	 interesów	między	wnioskodawcami	–	unijnymi	
producentami	 szkła	 solarnego	 i  jego	 użytkownikami.	
Reprezentant	tych	drugich	–	the Alliance for Affordable Solar 
Energy	(AFASE)	ostrzegł,	że	wzrost	cen	spowodowany	nało-
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żeniem	karnych	ceł	na	importowane	szkło	solarne	zagrozi	
realizacji	 projektów	 OZE	 w  28	 państwach	 członkowskich	
UE48.	Udział	 szkła	 solarnego	w  koszcie	 produkcji	modułu	
fotowoltaicznego	 wynosi	 bowiem	 6-8%.	 Inne	 stanowisko	
zajęła	Komisja	Europejska	twierdząc49,	że	środki	te	są	nie-
zbędne	do	ochrony	25	tys.	miejsc	pracy	w sektorze	energii	
słonecznej	UE.	Chińskim	producentom	zarzuciła	korzysta-
nie	 z  różnych	 systemów	 dopłat	 i  nadmiernej	 pomocy	 ze	
strony	instytucji	państwowych.	

Działania	 władz	 amerykańskich	 i  unijnych	 na	 rynku	
energetyki	 słonecznej	 dały	 asumpt	władzom	chińskim	do	
działań	odwetowych.	W 2012 r.	Chiny	wszczęły	postępowa-
nia	antydumpingowe	i antysubsydyjne	w sprawie	przywo-
zu	 z  USA	 i  UE	 krzemu	 polikrystalicznego,	 używanego	 do	
produkcji	ogniw	słonecznych.	W styczniu	2014  r.	nałożyły	
ostateczne	 cła	 antydumpingowe	 i  wyrównawcze	 na	 jego	
przywóz	z USA,	a w maju	tego	samego	roku	cła	antydum-
pingowe	 na	 przywóz	 z  Hiszpanii,	 Niemiec	 i  Włoch.	 Aby	
uniknąć	ceł	karnych,	niemiecki	koncern	chemiczny	Wacker-
-Chemie	 AG	 zobowiązał	 się	 do	 eksportu	 polikrzemu	 do	
Chin	po	cenie	nie	niższej	niż	uzgodniona.	

Warto	 zauważyć,	 że	 w  2013  r.	 Chiny	 wszczęły	 jeszcze	
jedno	postępowanie	antydumpingowe,	równolegle	z anty-
subsydyjnym	o charakterze	retorsyjnym,	tym	razem	wobec	
importu	 wina	 z  UE.	 Zdaniem	 Komisji	 Europejskiej	 były	
oznaki,	że	wybór	towaru	miał	dotknąć	państwa,	które	opo-
wiadały	się	za	wprowadzeniem	ochrony	w przywozie	pane-
li	słonecznych50.	

Wojna	handlowa	na	rynku	energetyki	słonecznej	objęła	
też	inne	kraje.	 Indie,	aby	wesprzeć	realizację	narodowego	
programu	rozwoju	energetyki	PV	rozpoczętego	w 2010 r.,	
wprowadziły	 zachęty	 dla	 lokalnych	 producentów.	 Stany	
Zjednoczone	potraktowały	je	jako	naruszenie	zasady	trak-
towania	 narodowego	 i  dwukrotnie	 (w  2013  r.	 i  2014  r.)	
zaskarżyły	 z  tego	 tytułu	 Indie	w WTO51.	 Z kolei	w 2014  r.	
Indie	nałożyły	cła	antydumpingowe	na	panele	fotowoltaicz-
ne	pochodzące	z Chin	(najwyższe	stawki),	Malezji,	Tajwanu	
i USA.	

Jak	widać,	każda	z analizowanych	w niniejszym	artykule	
potęg	 gospodarczych	 planowała	 rozwój	 sektora	 energii	
słonecznej	 nie	 tylko	 z  myślą	 o  rynku	 wewnętrznym,	 ale	
i  eksporcie.	 Skutki	 strategicznej	 polityki	 handlowej	 tych	
państw	i efekty	spillover	z tym	związane	warte	są	pogłębio-
nych	badań.

Spory handlowe triady w dziedzinie energii 
odnawialnej w WTO

Nasilenie	działań	protekcjonistycznych	na	rynku	energii	
odnawialnej	oraz	brak	ścisłych	uregulowań	międzynarodo-
wych	 w  kwestii	 dopuszczalności	 rządowego	 wsparcia	 dla	
inwestycji	w  infrastrukturę	energii	 odnawialnej	 spowodo-
wały	 wzrost	 liczby	 skarg	 kierowanych	 do	 WTO.	 Niektóre	
z nich	odnosiły	się	do	programów	wsparcia,	zwłaszcza	taryf	
gwarantowanych,	 inne	 –	 do	 środków	 antydumpingowych	
i wyrównawczych.	W spory	handlowe	uwikłane	były	główne	

potęgi	w dziedzinie	energii	odnawialnej,	zwłaszcza	USA,	UE	
i  Chiny.	 Jednocześnie	między	wspomnianą	 triadą	w WTO	
toczyły	 się	 spory	 handlowe	 odnoszące	 się	 do	 środków	
ochronnych	w handlu	 innymi	 towarami,	 których	 rozstrzy-
gnięcia	miały	skutki	prawne	także	dla	międzynarodowego	
handlu	produktami	energii	ze	źródeł	odnawialnych52.	

W 2012 r.	Chiny	zaskarżyły	do	WTO	cła	karne	nałożone	
przez	USA	na	panele	słoneczne	i trzy	inne	towary.	W 2014 r.	
panel	 ekspertów	 (lipiec),	 a  następnie	 organ	 odwoławczy	
(grudzień)	 opublikowały	 swoje	 sprawozdania.	 Panel	 eks-
pertów	orzekł,	że	amerykańskie	cła	antysubsydyjne	nałożo-
ne	na	chińskie	produkty	fotowoltaiczne	w 2012 r.	były	nie-
zgodne	 z  regułami	 handlu	międzynarodowego	 i  powinny	
zostać	dostosowane	do	zasad	WTO	do	1	kwietnia	2016 r.	
Zgodził	się	z twierdzeniem	Chin,	że	niektóre	z nałożonych	
ceł	były	oparte	na	błędnym	przeświadczeniu,	że	wszystkie	
przedsiębiorstwa	państwowe	lub	prywatno-państwowe	są	
instytucjami	 publicznymi.	 Założenie	 to	 było	 powszechnie	
stosowane	przez	rząd	USA	w celu	usprawiedliwienia	nakła-
danych	 środków	 protekcjonistycznych,	 jednak	 organ	 roz-
strzygania	sporów	uznał	tę	praktykę	za	niezgodną	z zasa-
dami	WTO.	W rezultacie	Chiny	wezwały	rząd	USA	do	cofnię-
cia	wszystkich	środków	antysubsydyjnych	na	chińskie	pro-
dukty.	

W skargach	wnoszonych	do	WTO	Chiny	w sposób	szcze-
gólny	odnosiły	się	do	trzech	kwestii	prawnych:	traktowania	
ich	 jako	 gospodarki	 nierynkowej,	 stosowania	 jednolitych,	
a nie	 indywidualnych	stawek	ceł	antydumpingowych	oraz	
–	 stosunkowo	 nowej	 praktyki	 UE	 i  USA	 –	 nakładania	 ceł	
antydumpingowych	 i wyrównawczych	na	 te	 same	 towary	
(double remedies).	 Unia	 Europejska	 nie	 stosowała	 wobec	
Chin	postępowań	antysubsydyjnych	do	2010 r.	Wynikało	to	
z  interpretacji	 art.	 4	 ust.	 2	 rozporządzenia	 Rady	 (WE)	 nr	
597/2009	 z  11	 czerwca	 2009  r.	w  sprawie	 ochrony	przed	
przywozem	 towarów	 subsydiowanych	 z  krajów	 niebędą-
cych	członkami	Wspólnoty	Europejskiej,	 który	stanowi,	 że	
subsydia	bada	się	w odniesieniu	do	przedsiębiorstw, prze-
mysłu bądź grupy przedsiębiorstw lub gałęzi przemysłu (zwa-
nych dalej „niektórymi przedsiębiorstwami”),	czyli	nie	wobec	
działań	państwa.	Jednak	w 2010 r.	Unia	wszczęła	pierwsze	
postępowanie	antysubsydyjne	wobec	przywozu	chińskiego	
papieru	 powlekanego,	 bez	 wyjaśniania	 zmiany	 w  podej-
ściu53.	W kolejnych	 latach	praktyka	wszczynania	przez	UE	
postępowań	równoległych	upowszechniła	się	(por.	tabela	6).	
Stało	się	to	przyczyną	częstych	interwencji	władz	chińskich	
w Komisji	Europejskiej.	Być	może	zmiana	w podejściu	UE	
ma	na	celu	dobycie	doświadczenia	przez	przemysł	unijny	
potrzebnego	na	okres	po	zmianie	statusu	Chin	z gospodar-
ki	rynkowej	na	nierynkową.	Protokół	przystąpienia	Chin	do	
WTO	[lit.	d)	ppkt	(ii)]	przewiduje	bowiem,	że	postanowienia	
art.	15	lit.	a)	ppkt	(ii)	wygasają	15	lat	po	przystąpieniu	Chin	
do	WTO,	a więc	11	grudnia	2016 r.	Wynikające	z tego	skut-
ki	prawne	są	przedmiotem	intensywnej	debaty	analityków	
i polityków54.

Zmianę	 podejścia	 Stanów	 Zjednoczonych	 do	 postę-
powań	 antysubsydyjnych	 wobec	 Chin	 przedstawiono	
w ramce.
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Podsumowanie i wnioski

1.	 Rozwój	sektora	OZE	w Stanach	Zjednoczonych	w dużym	
stopniu	miał	 charakter	 ekonomiczny	 (tańsza	 energia,	
samowystarczalność	energetyczna),	natomiast	w UE	–	
pozaekonomiczny	(walka	ze	zmianami	klimatu,	ochro-
na	 zdrowia	 ludzi	 i  środowiska).	 Kryzysy	 finansowy	
i zadłużeniowy	spowodowały,	że	retoryka	ochrony	kli-
matu	 stała	 się	 mniej	 akceptowana	 przez	 społeczeń-
stwo	 europejskie.	 Dlatego	 politycy	mocniej	 akcentują	
korzystny	wpływ	gospodarki	niskoemisyjnej	na	wzrost	
gospodarczy	 i  tworzenie	 nowych	 miejsc	 pracy	 oraz	
zapewnienie	 konkurencyjności	 gospodarki	 europej-
skiej57.	W UE	próby	większego	urynkowienia	produkcji	
OZE	 i  uwzględniania	 kosztów	 ILUC	 napotykają	 spory	
opór.	

2.	 W branży	fotowoltaicznej	producenci	unijni	mogą	zdo-
być	przewagę	konkurencyjną	nad	konkurentami	z USA	
i  Azji,	 natomiast	 znacznie	 mniejsze	 szanse	 na	 to	 ma	
unijny	 przemysł	 biopaliw.	 Unia	 skutecznie	 odgrodziła	
się	od	rynku	międzynarodowego	za	pomocą	ceł	anty-
dumpingowych.	Udział	biopaliw	produkcji	własnej	w ich	
zużyciu	ogółem	wynosi	obecnie	97-99%.	

3.	 Analizowane	 postępowania	 antydumpingowe	 i  anty-
subsydyjne	w  dziedzinie	 biopaliw,	 a  zwłaszcza	 paneli	
słonecznych	są	jednymi	z największych	pod	względem	
wartości	handlu58,	dlatego	ich	skutki	są	silnie	odczuwa-
ne	przez	partnerów	handlowych,	zwłaszcza	gdy	godzą	
w ich	strategiczne	cele	handlowe.	Argumentem	najczę-
ściej	przywoływanym	dla	wprowadzenia	środków	pro-
tekcjonistycznych	 była	 konieczność	 wyrównania	
warunków	handlu	(level playing field).	Można	go	uznać	
za	przewrotny,	biorąc	pod	uwagę	powszechną	prakty-
kę	subsydiowania	rynku	OZE.	

4.	 Przez	wiele	lat	Chiny	były	głównym	obiektem	procedur	
antydumpingowych	USA	i UE,	w XXI	wieku	sytuacja	się	
zmieniła.	 Chińscy	 producenci	 są	 co	 prawda	 nadal	
oskarżani	o dumping,	ale	sami	coraz	śmielej	wysuwają	
podobne	 oskarżenia	 pod	 adresem	 amerykańskich	
i europejskich	eksporterów,	coraz	częściej	odwołują	się	

od	decyzji	amerykańskich	i europejskich	instytucji	rzą-
dowych	 na	 drodze	 sądowej,	 a  władze	 chińskie	 coraz	
aktywniej	bronią	ich	interesów	w WTO.	Swoistą	formą	
są	działania	o charakterze	odwetowym	albo	w postaci	
postępowań	 lustrzanych,	 wszczynanych	 wobec	 towa-
rów	podobnych	 do	 objętych	 postępowaniami	 prowa-
dzonymi	 przez	 partnerów	 handlowych	 Chin,	 albo	
dochodzeń	wobec	 towarów	mających	 istotne	 znacze-
nie	 dla	 interesów	 gospodarczych	 partnera	 (np.	 wino	
w przypadku	UE,	 samochody	w przypadku	UE	 i USA).	
Biorąc	 pod	 uwagę	 powyższe,	 a  także	 zmianę	 statusu	
Chin	w postępowaniach	antydumpingowych	po	11	grud-
nia	2016 r.	i rosnące	chińskie	nakłady	na	rozwój	zielo-
nej	 gospodarki,	 można	 zrozumieć	 obawy	 amerykań-
skich	i europejskich	producentów	energii	odnawialnej,	
przede	 wszystkim	 słonecznej	 i  wiatrowej.	 Zmiana	
metody	obliczania	marginesu	dumpingu,	będąca	skut-
kiem	zmiany	statusu	Chin	w WTO,	zmniejszy	bowiem	
radykalnie	znaczenie	ceł	antydumpingowych	jako	środ-
ka	chroniącego	przed	chińską	konkurencją.	Mało	real-
ne	 jest	 zastąpienie	 ich	 przez	 cła	 wyrównawcze.	
W  postępowaniach	 antysubsydyjnych	 ciężar	 dowodu,	
spoczywający	na	wnioskodawcy,	 jest	 znacznie	wyższy	
niż	w przypadku	dumpinguUdowodnienie	stosowania	
subsydiów	wymaga	bowiem	dostępu	do	dokumentów,	
które	w Chinach	jest	trudno	uzyskać59.

5.	 Postępowania	 w  dziedzinie	 energii	 odnawialnej	 są	
o tyle	istotne,	iż	pokazują	problemy,	jakie	mogą	wystą-
pić	 w  innych	 dziedzinach	 gospodarki	 niskoemisyjnej,	
jak	np.	gospodarka	odpadami,	przechowywanie	i prze-
sył	 energii.	 Ich	 rozwój	 będzie	 wymagał	 ogromnych	
nakładów	inwestycyjnych.	Nagrodą	będą	korzyści	pły-
nących	z pierwszeństwa	na	nowym	rynku	 (first mover 
advantage).	 Postanowienia	WTO	 nie	 dają	 jednoznacz-
nych	wskazówek,	jakie	wsparcie	rządowe	dla	inwestycji	
w  infrastrukturę	 energii	 odnawialnej	 jest	 dozwolone.	
W połączeniu	z licznymi	środkami	dyskryminacyjnymi,	
stosowanymi	 przez	 kraje	 rozwinięte	 i  rozwijające	 się,	
prowadzi	 to	 do	 sporów,	 a  nawet	 wojen	 handlowych.	
Permanentne	i długotrwałe	wojny	handlowe	są	bardzo	

Zmiana w podejściu Stanów Zjednoczonych do postępowań antysubsydyjnych wobec Chin

Na	początku	 lat	80.	XX	wieku	Departament	Handlu	Stanów	Zjednoczonych	 (USDOC)	zdecydował,	że	nie	będzie	stosować	procedury	
antysubsydyjnej	wobec	gospodarek	typu	sowieckiego.	Nieuczciwym	praktykom	firm	z tych	krajów	przeciwdziałano	za	pomocą	procedur	
antydumpingowych.	W 2006 r.	USDOC	postanowił	jednak	przychylić	się	do	wniosku	amerykańskiego	przemysłu	papierniczego	i wszcząć	
dochodzenie	 antysubsydyjne	 przeciwko	 Chinom,	 uzasadniając	 zmianę	 swego	 stanowiska	 reformami	 w  gospodarce	 chińskiej	 oraz	
stosowaniem	subsydiów	 jako	podstawowego	narzędzia	 chińskiej	polityki	przemysłowej.	Chińscy	eksporterzy	 zaskarżyli	decyzję	USA	
w  sądach	 amerykańskich.	W  2012	 r,	 Sąd	 Apelacyjny	 Stanów	 Zjednoczonych	 dla	 Okręgu	 Federalnego	 orzekł,	 że	 stosowanie	 prawa	
antysubsydyjnego	wobec	chińskich	towarów	było	niezgodne	z amerykańskim	prawem	handlowym.	Zanim	ta	decyzja	uprawomocniła	
się,	Kongres	wprowadził	poprawkę	do	prawa	handlowego55,	umożliwiającą	stosowanie	środków	wyrównawczych	wobec	gospodarek	
nierynkowych	 (prezydent	 B.	 Obama	 podpisał	 ją	 w  marcu	 2013  r.).	 Prawo	 to	 usankcjonowało	 wcześniejszą	 praktykę	 rządu	
amerykańskiego.	Chiny	zaskarżyły	nowe	przepisy	w WTO,	a ponadto	wszystkie	działania	i decyzje	USA	od	2006	roku,	prowadzące	do	
nałożenia	 25	 środków	 wyrównawczych	 oraz	 powiązanych	 z  nimi	 środków	 antydumpingowych56.	 Stany	 Zjednoczone	 zgodziły	 się	
wprowadzić	zalecenia	organu	rozstrzygania	sporów	w sposób	respektujący	zasady	WTO.	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów WTO i przepisów prawa USA.
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kosztowne	dla	wszystkich	stron	(koszty	ochrony	praw-
nej	 i  straty	 w  eksporcie).	 Długie	 oczekiwanie	 na	 roz-
strzygnięcie	sporu	oraz	niepewność	co	do	jego	wyniku	
mogą	 mieć	 także	 negatywny	 wpływ	 na	 inwestycje	
w OZE60.	Dlatego	proponuje	się	różnego	rodzaju	roz-
wiązania	zapobiegające	temu,	jak.	np.:
 – wyłączenie	towarów	objętych	porozumieniem	EGA	

z  zakresu	 stosowania	 środków	 ochrony	 handlu61 
lub	 stosowanie	 ich	 dopiero	 po	 wyczerpaniu	 roz-
wiązań	alternatywnych	(polubownych)62, 

 – uwzględnianie	 aspektu	 ekologicznego	 w  teście	
interesu	publicznego	w prowadzonych	postępowa-
niach	 antydumpingowych	 i  antysubsydyjnych	
(w przepisach	unijnych	–	w ramach	badania	intere-
su	Unii)63, 

 – powołanie	specjalnego	funduszu	łagodzącego	per-
turbacje	 na	 rynku	 krajowym	 spowodowane	nało-
żeniem	środków	ochrony	handlu	na	towary	ekolo-
giczne64.	

6.	 Towary	związane	z OZE,	takie	jak	np.	panele	słoneczne,	
są	 szczególnie	 narażone	 na	 ostrą	 konkurencję	 ze	
względu	na	znaczenie	ceny	 jako	źródła	przewagi	kon-
kurencyjnej	oraz	rolę,	jaką	im	się	przypisuje	w bezpie-
czeństwie	 energetycznym,	 w  stymulowaniu	 wzrostu	
gospodarczego	 i  tworzeniu	 miejsc	 pracy.	 Jest	 więc	
prawdopodobne,	że	wszystkie	strony	triady	będą	zain-
teresowane	szukaniem	w sporach	rozwiązań	polubow-
nych.	Chiny	chętnie	podkreślają,	że	obce	jest	im	podej-
ście	„zwycięzca	bierze	wszystko”	czy	gra	o sumie	zero-
-jedynkowej.	 Opowiadają	 się	 za	 strategią,	 w  której	
osiąga	się	rozwiązanie	korzystne	dla	wszystkich	nego-
cjujących	stron	(strategia	win-win)65.	

7.	 Zarówno	instrumenty	wsparcia	rządowego	(finansowe	
i  administracyjne),	 jak	 i  środki	 ochrony	 handlu	 (anty-
dumpingowe	 i  wyrównawcze)	wywołują	 często	 skutki	
niezamierzone	dla	handlu,	takie	jak	powstanie	handlu	
dwukierunkowego	 czy	 odchyleń	 handlu.	 Przykładami	
zakłóceń	wynikających	z rządowego	wsparcia	przemy-
słu	 biopaliw	 są	 praktyka	 splash and dash w  handlu	
biodieslem	między	USA	a UE	oraz	handel	okrężny	bio-
etanolem	między	USA	 i Brazylią.	W obu	przypadkach	
handel	dwukierunkowy	motywowany	chęcią	uzyskania	
subsydiów	przyczynił	się	do	zwiększenia	liczby	przewo-
zów,	a tym	samym	do	emisji	gazów	oraz	perturbacji	na	
krajowych	rynkach	paliw.	Podobne	efekty	wywoływało	
obchodzenie	ceł	wyrównawczych	i antydumpingowych	
poprzez	 wysyłanie	 towarów	 nimi	 objętych	 z  innego	
państwa	 (zamiast	z USA	–	z Kanady,	zamiast	z Chin	–	
z Tajwanu	i Malezji).	

8.	 Działania	 protekcjonistyczne	 w  sektorze	 energii	 sło-
necznej	zakłócały	proces	optymalizacji	zakupów	w łań-
cuchach	dostaw,	co	wywołało	spore	napięcia	wewnątrz	
UE,	USA	i Chin,	a także	między	nimi.	Korzystnym	skut-
kiem	 ubocznym	 wprowadzenia	 środków	 protekcjoni-
stycznych	był	rozwój	nowych	technologii.	Nałożenie	ceł	
karnych	 na	 chińskie	 panele	 słoneczne	 doprowadziło	
np.	do	odejścia	przez	część	chińskich	producentów	od	
mało	 wydajnych	 rozwiązań	 wykorzystujących	 krzem	
mono-	 i  polikrystaliczny	 na	 rzecz	 ich	 bardziej	 wydaj-

nych	 struktur	 cienkowarstwowych66.	 Dodatkowe	 cła,	
zazwyczaj	 wielokrotnie	 wyższe	 niż	 cła	 konwencyjne,	
były	 również	 bodźcem	 do	 przenoszenia	 produkcji	
z Chin	do	USA	i UE	(anti-dumping tariff jumping).	

9.	 Analiza	działań	protekcjonistycznych	pokazuje,	jak	trud-
no	jest	pogodzić	cele	ekologiczne	z interesami	gospo-
darczymi	poszczególnych	państw	(ochrona	przemysłu	
raczkującego)	i grup	biznesowych.	W starciu	zwyciężają	
zazwyczaj	te	drugie.	Dobrym	przykładem	są	rozmowy	
w sprawie	porozumienia	EGA,	przewidującego	liberali-
zację	ceł	na	określoną	grupę	towarów,	a w przyszłości	
także	barier	pozataryfowych	i handlu	usługami.	Ze	wzglę-
du	na	plany	rozwoju	produkcji	biopaliw	wyższych	gene-
racji,	USA	i UE	są	przeciwne	włączeniu	do	tego	porozu-
mienia	 produktów	 rolnych,	 na	 czym	 z  kolei	 zależy	
Brazylii	 i  innym	 krajom	 Ameryki	 Południowej,	 które	
mają	 dużą	 przewagę	 konkurencyjną	w  produkcji	 bio-
etanolu	konwencjonalnego.	Według	Brazylii,	podejście	
obu	 potęg	 handlowych	 jest	 nieuczciwe,	 biorąc	 pod	
uwagę	cele	ich	polityki	energetycznej67.

10.	 Rozdźwięk	między	regułami	handlu	międzynarodowe-
go	 i  polityką	 niskoemisyjną	 może	 narastać.	 Ambitne	
cele	 rozwoju	 zielonej	 energii	 w  Chinach,	 zakładające	
duże	 wsparcie	 ze	 strony	 państwa,	 ogłoszone	 już	 po	
zakończeniu	 poważnego	 sporu	w  sprawie	 paneli	 sło-
necznych	z UE	i USA,	świadczą,	że	scenariusz,	w którym	
interesy	narodowe	będą	 stawiane	ponad	 reguły	han-
dlu	 międzynarodowego	 jest	 całkiem	 realny.	 Istnieje	
prawdopodobieństwo,	że	nieuchronne	w takiej	sytuacji	
konflikty	 międzynarodowe	 będą	 rozwiązywane	 poza	
systemem	 WTO.	 Powrót	 do	 środków	 szarej	 strefy,	
zmory	ery	GATT,	byłby	ze	wszelkich	miar	niewskazany.

11.	 W  artykule	 nie	 analizowano	 skutków	 unijnej	 polityki	
energetycznej	 i  handlowej	 dla	 Polski.	 Analizę	 taką	
warto	przeprowadzić,	ze	względu	na	znaczenie	tematu	
zarówno	 dla	 polskich	 producentów	 (kwestia	 biopaliw	
pierwszej	 i wyższych	 generacji,	możliwość	przeniesie-
nia	 do	 Polski	 części	 produkcji	 paneli	 słonecznych	 
z Chin	itp.),	jak	i konsumentów.	
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