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SUBSYDIOWANIE PRODUKTÓW 
ENERGETYCZNYCH

Jan Piotrowski*

W okresie	ostatnich	kilku	lat	różne	instytucje	międzyna-
rodowe	 oraz	 naukowcy	 z  wielu	 ośrodków	 badawczych	
zaangażowali	się	w analizę	skali	 i  skutków	subsydiowania	
produktów	energetycznych,	zwłaszcza	paliw	węglowodoro-
wych.	Łączy	się	to	z działaniami	na	rzecz	redukcji	globalnej	
emisji	CO2	 i zmniejszenia	skali	negatywnych	zmian	klima-
tycznych.	 Badania	 nad	 subsydiowaniem	produkcji	 węglo-
wodorów	i energii	elektrycznej	zostały	zintensyfikowane	po	
szczycie	przywódców	państw	G20	w Pittsburghu	we	wrze-
śniu	 2009  r.,	 na	 którym	uczestnicy	 spotkania	 zobowiązali	
się	 do	 „racjonalizacji	 i  zniesienia	 w  średnim	 okresie	 nie-
efektywnych	subsydiów	do	paliw	węglowodorowych,	które	
przyczyniają	 się	 do	 ich	 nadmiernej	 konsumpcji,	 hamują	
inwestycje	 w  czyste	 surowce	 energetyczne	 i  utrudniają	
przedsięwzięcia	na	rzecz	przeciwdziałania	zmianom	klima-
tycznym”1.	

Specjalne	 raporty	 poświęcone	 subsydiowaniu	 paliw	
węglowodorowych	 sporządziły:	 Organizacja	 Współpracy	
Gospodarczej	i Rozwoju	(OECD),	Międzynarodowy	Fundusz	
Walutowy	 (MFW),	Międzynarodowa	Agencja	Energetyczna	
(MAE)	 i Bank	Światowy.	W  listopadzie	2014 r.	holenderski	
ośrodek	Ecofys	specjalizujący	się	m.in.	w tematyce	energii	
i zmian	klimatycznych	przedstawił,	opracowany	na	zlecenie	
Komisji	Europejskiej,	raport	analizujący	zjawisko	subsydio-
wania	produktów	energetycznych	w państwach	UE2.

Publikowane	 szacunki	 wielkości	 subsydiów	 do	 węglo-
wodorowych	produktów	energetycznych	różnią	się	w zależ-
ności	od	przyjętych	definicji	 subsydiów,	 założeń	 i metody	
badawczej.	 Analizy	 te	 obejmują	 ponadto	 bardzo	 różne	
obszary	 geograficzne.	 Niektóre	 instytucje	 ograniczają	
zakres	geograficzny	analizy	do	krajów	będących	członkami	
organizacji	lub	ugrupowania	(OECD,	Unia	Europejska),	bądź	
do	wybranych	regionów	i krajów	(MAE).	Nieliczne	organiza-
cje	podejmują	próby	oszacowania	wielkości	subsydiowania	
energetycznego	w skali	globalnej	(MFW).	W raporcie	Ecofys,	
poza	 informacjami	o subsydiach	wspierających	konsump-
cję	produktów	węglowodorowych,	przedstawiono	również	
informacje	o subsydiach	do	produkcji	energii	z surowców	
odnawialnych.

Wraz	 z  powszechnym	 stosowaniem	 subsydiów	 do	
wspierania	rozwoju	energii	ze	źródeł	odnawialnych	zaczęto	
używać	terminu	„zielone	subsydia”.	Może	on	być	kojarzony	
dwojako.	W pierwszym	znaczeniu	subsydia	te	można	uwa-
żać	 za	 wspieranie	 rozwoju	 energii	 odnawialnej.	 W  nieco	
szerszym	 znaczeniu	 przez	 „zielone	 subsydia”	 rozumie	 się	
świadczenia	 mające	 na	 celu	 zarówno	 rozwój	 przemysłu	
i konsumpcji	czystych	rodzajów	energii,	 jak	 i ograniczenie	
zużycia	 tradycyjnych	 paliw	 węglowodorowych	 oraz	 prze-
ciwdziałanie	niekorzystnym	skutkom	zmian	klimatu3.	

W drugim	zaś	znaczeniu	termin	zielone	subsydia	można	
interpretować	 jako	 sugerujący,	 że	 instrumenty	 te	 są	
dopuszczalne	 w  świetle	 prawa	 międzynarodowego.	 Rze-
czywistość	ostatnich	kilku	lat	pokazuje	jednak,	że	„zielone	
subsydia”,	 mimo	 że	 z  założenia	 mają	 służyć	 zasadniczo	
racjonalnym	 działaniom,	 to	 w  przypadku	 gdy	 wywierają	
transgraniczne	efekty	handlowe	(zaburzają	warunki	handlu	
międzynarodowego	lub	niekorzystnie	wpływają	na	interesy	
handlowe	członków	WTO)	mogą	zostać	uznane	za	niezgod-
ne	z porozumieniami	Światowej	Organizacji	Handlu	(WTO).	
W efekcie	na	 forum	WTO	wszczęto	 już	kilka	 sporów	mię-
dzynarodowych,	których	przedmiotem	były	zielone	subsy-
dia.	

Celem	artykułu	jest	przedstawienie	skali	subsydiowania	
produktów	 energetycznych	 i  potencjalnych	 efektów	 znie-
sienia	lub	redukcji	subsydiów	energetycznych.	Tradycyjnie	
dotowane	są	węglowodorowe	produkty	energetyczne,	ale	
na	 dużą	 skalę	 wspierana	 jest	 również	 produkcja	 energii	
z surowców	odnawialnych.	Artykuł	składa	się	z pięciu	części	
W  pierwszej	 przedstawiono	 definicje	 subsydiów	 energe-
tycznych	stosowane	przez	 różne	organizacje	międzynaro-
dowe	 w  celu	 oszacowania	 skali	 wsparcia	 finansowego	
producentów	i konsumentów	produktów	energetycznych.	
Pojęcie	 „szacunki	 subsydiów”	 dotyczy	 zarówno	 okresów	
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przeszłych	 i  sytuacji,	w których	zjawisko	 jest	mierzone	na	
podstawie	różnych	założeń,	a często	nie	w wyniku	odczytu	
danych	 statystycznych,	 jak	 również	 prognozy	 przyszłej	
w stosunku	do	przeprowadzonego	badania.	Różnorodność	
przyjmowanych	definicji	 subsydiów	dowodzi	wagi	proble-
mu	 i  skali	 trudności	 jego	 oceny	 w  sposób	 obiektywny.	
Różne	 definicje,	 jak	 i  w  efekcie	 duża	 rozpiętość	 otrzyma-
nych	wyników	nie	umniejszają	w niczym	problemu	subsy-
diów	energetycznych.	W drugiej	części,	omówiono	główne	
przyczyny	 subsydiowania	 produktów	 energetycznych.	
W trzeciej	części	pokazano	wyniki	szacunków	skali	subsy-
diowania	ogółem,	dla	poszczególnych	produktów	energe-
tycznych	 i  różnych	 regionów	 geograficznych.	 W  czwartej	
części	 przedstawiono	 potencjalne	 skutki	 likwidacji	 subsy-
diów	 energetycznych.	 W  piątej	 natomiast	 omówiono	
dopuszczalność	 subsydiowania	 energii	 w  świetle	 zasad	
WTO	i przedstawiono	wyniki	pierwszych	sporów	międzyna-
rodowych	 dotyczących	 subsydiów	 energetycznych	 roz-
strzyganych	na	forum	WTO.	W końcowej	części	sformuło-
wano	podstawowe	wnioski	z analizy.

Definicje subsydiów energetycznych

Definicje	 subsydiów	 energetycznych	 stosowane	 przez	
różne	organizacje	na	potrzeby	szacowania	ich	skali	różnią	
się	istotnie	i znacznie	odbiegają	np.	od	terminów	stosowa-
nych	 w  WTO.	 Niejednolite	 definicje	 prowadzą	 w  konse-
kwencji	do	dużych	różnic	w szacunkach	wielkości	wsparcia.

OECD	 definiuje	 subsydia	 jako	 „środek	 umożliwiający	
utrzymanie	cen	dla	konsumentów	poniżej	poziomu	rynko-
wego	 lub	 dla	 producentów	 powyżej	 poziomu	 rynkowego	
albo	zmniejszający	koszty	dla	konsumentów	lub	producen-
tów”4.	 Subsydia	 energetyczne	 poprzez	 wpływ	 na	 poziom	
cen	finalnych	dla	producentów	i konsumentów	powodują	
zawyżenie	zarówno	produkcji,	jak	i konsumpcji	produktów	
energetycznych	 w  stosunku	 do	 sytuacji	 rynkowej,	 gdyby	
takie	subsydia	nie	były	stosowane.	Efekt	końcowy	zależy	od	
współczynników	 cenowych	 elastyczności	 podaży	 i  popytu	
na	 poszczególne	 produkty	 energetyczne.	Definicja	 subsy-
diów	 stosowana	 przez	 OECD	 jest	 szeroka	 i  obejmuje	
wszystkie	formy	wsparcia	ze	strony	budżetu	zarówno	bez-
pośrednie	 transfery,	 jak	 i  ulgi	 lub	 zwolnienia	 podatkowe	
przysparzające	 korzyści	 lub	 preferencje	 dla	 producentów	
albo	 konsumentów	 paliw	 węglowodorowych	 zarówno	
w  kategoriach	 bezwzględnych,	 jak	 i  względem	 innych	
rodzajów	 działalności	 lub	 produktów.	 Środki	 wsparcia	
finansowego	 węglowodorów	 objęte	 zestawieniem	 OECD	
obciążają	budżety	rządowe	w formie	zwiększonych	wydat-
ków	lub	zaniżonych	dochodów.	Zestawienie	to	nie	obejmu-
je	 większości	 dopłat	 do	 konsumpcji	 –dominującej	 formy	
subsydiów	 energetycznych	 w  krajach	 rozwijających	 się.	
OECD	zidentyfikowała	ponad	550	środków	polityki	 rządo-
wej	stosowanych	przez	jej	członków,	które	uznano	za	sub-
sydia	 do	 paliw	 węglowodorowych.	 Wielkość	 subsydiów	
energetycznych	 szacowana	 przez	 OECD	 jest	 najniższa	
wśród	 wszystkich	 instytucji	 międzynarodowych	 zajmują-
cych	 się	 ich	 szacowaniem,	 co	wynika	 z  przyjętej	 definicji.	
Zestawienia	 sporządzane	 przez	 OECD	 obejmują	 bowiem	

pewne	 rodzaje	 środków	 (nieobjęte	 szacunkami	 innych	
organizacji),	 które	 nie	mają	 wpływu	 na	 poziom	 cen	 kon-
sumpcyjnych,	jak	na	przykład	świadczenia	dla	gospodarstw	
domowych	o niskich	dochodach,	świadczenia	na	cele	likwi-
dacji	 starych	 zakładów	 wytwarzających	 produkty	 energe-
tyczne	czy	wsparcie	działalności	badawczej	i rozwojowej.

MAE	definiuje	subsydia	energetyczne	jako	„każdą	formę	
działań	 rządowych	adresowaną	do	sektora	energetyczne-
go,	 która	 obniża	 koszty	 produkcji	 energii,	 podnosi	 cenę	
otrzymywaną	 przez	 producentów	 produktów	 energetycz-
nych	 lub	 obniża	 cenę	 płaconą	 przez	 konsumentów	paliw	
energetycznych”5.	 Wielkość	 subsydium	 stanowi	 różnica	
między	ceną	referencyjną	a ceną	płaconą	przez	odbiorców	
końcowych.	Jeżeli	jest	ona	dodatnia,	uznaje	się,	że	produkt	
jest	 subsydiowany.	 Za	 cenę	 referencyjną	 przyjmuje	 się	 –	
w przypadku	importerów	paliw	–	cenę	importową	płaconą	
przez	 najbliższe	 centrum	 międzynarodowe	 paliw	 (hub)	
powiększoną	o koszty	 transportu	 i dystrybucji	oraz	poda-
tek	VAT,	a w przypadku	eksporterów	paliw	–	cenę	ekspor-
tową	pomniejszoną	o koszty	transportu	 i dystrybucji	oraz	
podatek	VAT.	Takie	podejście	 jest	podważane	przez	wielu	
eksporterów	paliw	i przez	OPEC,	uważających,	że	podstawą	
ceny	 referencyjnej	 powinny	 być	 koszty	 produkcji,	 a  nie	
cena eksportowa6.	 MAE	 publikuje	 swoje	 szacunki	 kon-
sumpcyjnych	 subsydiów	 energetycznych	 dla	 40	 krajów	
rozwijających	 się7	 w  raportach	 rocznych	 (World Energy 
Outlook).	

MFW	stosuje	bardziej	złożone	definicje	subsydiów	ener-
getycznych.	Organizacja	 ta	 rozróżnia	 subsydia	dla	produ-
centów	i konsumentów	oraz	subsydia	przed	opodatkowa-
niem	(pre-tax subsidies)	i po	opodatkowaniu	(post-tax subsi-
dies).	 Definicja	 subsydiów	 przed	 opodatkowaniem	 jest	
porównywalna	 ze	 stosowaną	 przez	 MAE.	 Subsydia	 kon-
sumpcyjne	mają	miejsce,	kiedy	cena	płacona	przez	konsu-
mentów	 –	 przedsiębiorstwa	 (zużycie	 zaopatrzeniowe)	 lub	
gospodarstwa	domowe	(spożycie	końcowe)	–	jest	niższa	od	
kosztów	 wytworzenia,	 transportu	 i  dystrybucji.	 Subsydia	
produkcyjne	występują	natomiast,	gdy	cena	sprzedaży	jest	
wyższa	od	kosztów	powiększonych	o marże	transportowe	
i  dystrybucyjne.	 Poziomem	 referencyjnym	 ceny,	 w  przy-
padku	produktów	będących	przedmiotem	handlu	między-
narodowego,	są	ceny	rynków	międzynarodowych	powięk-
szone	 o  koszty	 transportu	 i  dystrybucji.	 Dla	 produktów	
energetycznych	 niebędących	 przedmiotem	 handlu	 zagra-
nicznego	cena	referencyjna	jest	przyjmowana	na	poziomie	
pokrywającym	koszty	produkcji8.	

Subsydia	 energetyczne	 przed	 opodatkowaniem,	
w metodzie	stosowanej	przez	MFW,	odpowiadają	definicji	
przyjętej	przez	MAE,	 tj.	 są	różnicą	między	cenami	rynków	
międzynarodowych	 i  cenami	 płaconymi	 przez	 odbiorców	
końcowych.	 Subsydia	 energetyczne	 po	 opodatkowaniu	
uwzględniają	 koszty	 zewnętrzne,	 które	 można	 przypisać	
konsumpcji	 paliw	 węglowodorowych,	 takie	 jak	 globalne	
ocieplenie	klimatu	oraz	zanieczyszczenie	środowiska	natu-
ralnego	i jego	negatywny	wpływ	na	zdrowie	ludzi,	degrada-
cję	 środowiska,	 natężenie	 ruchu	 drogowego.	 Emisja	 do	
środowiska	 różnych	 szkodliwych	 substancji	 powstających	
w wyniku	spalania	paliw	węglowodorowych	uważana	 jest	



36 Unia Europejska.pl Nr 6 (235) 2015

za	 jedną	 z  głównych	 przyczyn	 chorób	 i  przedwczesnych	
zgonów	 ludzi9.	 Zjawiska	 te	 mają	 negatywny	 wpływ	 na	
jakość	życia	i nie	są	uwzględnione	w kosztach	produkcji,	ale	
rodzą	koszty	społeczne	i wymagają	różnych	działań	ze	stro-
ny	 władz	 rządowych.	 Te	 koszty	 społeczne	 są	 nazywane	
„subsydiami	podatkowymi”	lub	„ukrytymi	subsydiami	ener-
getycznymi”.	O ile	subsydia	przed	opodatkowaniem	są	zja-
wiskiem	 powszechnym	 głównie	 w  krajach	 rozwijających	
się,	to	subsydia	podatkowe	występują	na	dużą	skalę	zarów-
no	w krajach	rozwijających	się,	jak	i w krajach	rozwiniętych.	

Zestawienia	 subsydiów	 energetycznych	 sporządzane	
przez	MFW	 są	 najpełniejsze	 i  obejmują	 największą	 liczbę	
krajów	 w  porównaniu	 z  zestawieniami	 innych	 instytucji	
międzynarodowych.	Subsydia	energetyczne	dla	trzech	pro-
duktów	naftowych	(benzyna,	olej	napędowy	i paliwo	lotni-
cze)	szacuje	się	metodą	badania	różnic	poziomów	cen	dla	
każdego	 ze	 176	 krajów	 świata.	 Szacunki	 te	 dotyczą	 tylko	
subsydiów	 konsumpcyjnych,	 gdyż	 autorzy	 uznali,	 że	 ze	
względu	na	brak	wystarczających	danych	nie	jest	możliwe	
oszacowanie	wsparcia,	z którego	korzystają	zakłady	rafine-
ryjne.	Zidentyfikowano	subsydia	do	węgla	i gazu	ziemnego,	
głównie	konsumpcyjne,	ale	w ograniczonym	zakresie,	i pro-
dukcyjne,	w 56	krajach,	a do	energii	elektrycznej	w 77	kra-
jach10.	

Raport	 Ecofys	 zawiera	 dane	 o  interwencjach	 publicz-
nych	 w  sektorze	 energii	 w  28	 państwach	 członkowskich	
oraz	na	poziomie	całej	UE	w 2012 r.	Wyodrębniono	w nim	
również	 interwencje	 z  lat	 wcześniejszych,	 których	 skutki	
finansowe	 pozostają	 nadal	 widoczne	 (np.	 wsparcie	 inwe-
stycji	 infrastrukturalnych).	 Przez	 interwencje	 publiczne	
rozumie	się	zarówno	subsydia	bezpośrednie,	jak	i wsparcie	
pośrednie	 w  postaci	 ulg	 i  zwolnień	 podatkowych,	 różne	
inne	regulacje	 i środki	 (np.	przejęcie	przez	państwo	ryzyk	
związanych	 z  działalnością	 podmiotów	 prywatnych).	 Nie-
które	rodzaje	instrumentów	uznane	przez	Ecofys	za	inter-
wencje	publiczne	wydają	się	kontrowersyjne,	jak	np.	stoso-
wanie	 obniżonej	 stawki	 podatku	 VAT	 lub	 przyspieszonej	
metody	amortyzacji,	która	ma	 jednak	marginalne	znacze-
nie	w kwocie	ogółem	subsydiów	energetycznych	(zidentyfi-
kowano	tylko	pięć	projektów	o łącznej	wartości	interwencji	
10	mln	euro	w 2012 r.)11.

Dane	 o  interwencjach	 publicznych	 są	 zagregowane	
w podziale	na	wsparcie:	badań	i rozwoju,	 inwestycji	doty-
czących	wytwarzania	energii,	produkcji	energii,	konsumpcji	
energii	oraz	efektywności	energetycznej.	Dane	o wielkości	
interwencji	rocznej	są	gromadzone	w pierwszej	kolejności	
na	 podstawie	 statystyk	 budżetowych	 i  innych	 oficjalnych	
statystyk	 (subsydia	 bezpośrednie),	 a  w  przypadku	 niedo-
stępności	danych	statystycznych,	na	podstawie	szacunków	
(np.	 ulgi	 podatkowe).	 Poza	wartością	 rzeczywistych	 inter-
wencji	 publicznych	 obciążających	 bezpośrednio	 stan	
budżetów	 władz	 państwowych	 lub	 lokalnych,	 dokonano	
oszacowania	 zewnętrznych	 skutków	 społecznych	 kon-
sumpcji	 produktów	 energetycznych.	 Koszty	 społeczne	
obejmują	 trzy	 rodzaje	 skutków:	 (i)	 dla	 zdrowia	 ludzkiego,	 
(ii)	ekologiczne,	(iii)	dla	zasobów	naturalnych	(woda,	metale	
i paliwa,	zbiory	upraw,	budynki,	inne	aktywa).	Wpływ	zuży-

cia	 paliw	na	 zmiany	 klimatyczne	oszacowano,	 przyjmując	
wielkość	emisji	CO2	i stawkę	43,33	euro/t	CO2

12.

Przyczyny subsydiowania produktów energetycznych

Produkcja	 i dystrybucja	energii	 i paliw	energetycznych	
jest	 wspierana	 przez	władze	 rządowe	 i  samorządowe	 od	
dziesiątków	 lat.	 Powszechne	 subsydiowanie	 energii	 ma	
spełniać	 podstawowe	 cele	 społeczne,	 ekonomiczne	 i  śro-
dowiskowe.	Niższe	ceny	energii	pozwalają	gospodarstwom	
domowym	o niskich	dochodach	na	korzystanie	z różnego	
rodzaju	 sprzętów	 i  urządzeń	 elektrycznych,	 ogrzewanie	
mieszkania	 i  tym	 samym	 osiągnięcie	 wyższego	 poziomu	
życia,	który	byłby	niemożliwy	bez	takiego	wsparcia.	

Wsparcie adresowane do producentów ma na celu 
obniżenie	kosztów	wytwarzania	energii	lub	nakładów	inwe-
stycyjnych	i pobudzanie	wielkości	produkcji	lub	angażowa-
nie	się	w rozwój	produkcji	nowych	rodzajów	mediów	ener-
getycznych,	 np.	 ze	 źródeł	 odnawialnych.	 Znaczne	 środki	
państwowe	 są	 również	 adresowane	 do	 konsumentów	
energii	w celu	skłonienia	ich	do	działań	służących	oszczęd-
ności	 zużycia	 energii	 i  paliw	 energetycznych.	 Państwo	
wspiera	 także	producentów	stosujących	 z natury	energo-
chłonne	 technologie	 produkcji.	 Subsydiowanie	 produkcji	
energii	 i  paliw	 często	 służy	 również	 utrzymaniu	 miejsc	
pracy	 i  zmniejszeniu	 wielkości	 bezrobocia,	 szczególnie	
w górnictwie	węglowym	w wielu	krajach	bogatych	w złoża	
tego	 surowca	 energetycznego.	 Rezygnacja	 z  dotowania	
wydobycia	węgla	oznaczałaby	często	konieczność	zamknię-
cia	nierentownych	kopalni,	utratę	miejsc	pracy	i pogorsze-
nie	bilansu	handlowego	w wyniku	zwiększonego	importu.	
Różne	 formy	 subsydiów	 dla	 producentów	 i  inwestorów	
wspierają	poszukiwania	nowych	źródeł	energii	i rozwój	ich	
produkcji,	 zwłaszcza	w  początkowym	okresie	 ich	wdraża-
nia.	 Służy	 to	 jednocześnie	 poprawie	 stanu	 środowiska	
naturalnego	poprzez	zachęcanie	do	produkcji	energii	o niż-
szym	poziomie	emisji	substancji	szkodliwych	do	atmosfery	
i środowiska	naturalnego.

Rząd	 często	 wspiera	 również	 rozwój	 infrastruktury	
przesyłowej	 i  transportowej,	 a  także	 działania	 związane	
z likwidacją	starych	i nieefektywnych	zakładów	produkcyj-
nych	oraz	zagospodarowanie	odpadów.

Subsydia	 energetyczne	 często	 jednak	 nie	 pozwalają	
osiągnąć	w sposób	efektywny	zamierzonych	celów	społecz-
nych	 i  ekonomicznych.	 Dotowanie	 zużycia	 energii	 przez	
gospodarstwa	domowe	powoduje,	że	głównym	beneficjen-
tem	są	konsumenci	o wyższym	poziomie	dochodów	i zuży-
wający	energii	więcej	niż	przeciętne	gospodarstwo	domo-
we.	 W  konsekwencji,	 chociaż	 gospodarstwa	 domowe	
o  wyższym	 poziomie	 dochodów	 zużywają	 więcej	 energii	
w  wielkościach	 bezwzględnych,	 to	 udział	 wydatków	 na	
energię	 w  wydatkach	 ogółem	 jest	 wyższy	 w  gospodar-
stwach	 ubogich.	 Subsydia	 adresowane	 z  kolei	 do	 produ-
centów	 nie	 służą	 ograniczaniu	 produkcji	 energochłonnej	
i zastępowaniu	starych	urządzeń	nowymi,	o niższym	zuży-
ciu	energii.	
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Subsydiowanie	 paliw	 węglowodorowych	 negatywnie	
wpływa	na	sytuację	budżetów	państw	i ogólnie	na	alokację	
zasobów,	 a  zatem	 na	 racjonalne	 decyzje	 konsumentów,	
producentów	i inwestorów.	Zaniżenie	cen	energii	w wyniku	
stosowania	 subsydiów	 zniechęca	prywatnych	 inwestorów	
do	 inwestowania	w sektorze	energetycznym.	W dłuższym	
okresie	utrzymywanie	subsydiowania	energetycznego	pro-
wadzi	do	obniżenia	tempa	wzrostu	gospodarczego.	Innym	
negatywnym	skutkiem	utrzymywania	wysokich	subsydiów	
energetycznych	 jest	 wysoka	 zmienność	 światowych	 cen	
surowców	energetycznych13.

Szacunki subsydiów energetycznych

Statystyki	 subsydiów	 energetycznych	 sporządzane	
przez	różne	organizacje	międzynarodowe	nie	zawsze	mają	
charakter	 ciągły.	Duża	pracochłonność	wymagana	dla	 ich	
zebrania	powoduje,	że	statystyki	te	często	są	publikowane	
z dużym	opóźnieniem,	nie	są	dostępne	dla	wszystkich	lat,	
a czasami	udostępniane	są	w cyklu	dwuletnim.

Według	 OECD,	 w  latach	 2005-2011	 średnia	 wielkość	
subsydiów	 do	 paliw	węglowodorowych	 zarówno	 produk-
cyjnych,	 jak	 i  konsumpcyjnych,	 we	 wszystkich	 krajach	
członkowskich	 tej	 organizacji,	 wynosiła	 od	 55	 do	 90	mld	
dolarów14.	MAE	wielkość	subsydiów	do	paliw	węglowodo-
rowych	w 2013 r.	szacuje	na	548	mld	dolarów	lub	5%	PKB	
40	krajów	objętych	analizą15.	

Według	MFW	subsydia	 energetyczne	przed	opodatko-
waniem	wyniosły	492	mld	dolarów,	co	stanowiło	0,7%	war-
tości	 globalnego	 PKB	 w  2011  r.	 (i  2013  r.),	 a  następnie	
zmalały	do	333	mld	dolarów,	tj.	0,4%	PKB	w 2015 r.	Wartość	
subsydiów	 po	 opodatkowaniu	 (z  uwzględnieniem	 subsy-
diów	ukrytych)	wyniosła	w 2013 r.	4,9	bln	dolarów,	tj.	6,5%	
wartości	 globalnego	 PKB,	 a  według	 prognoz	 MFW	 na	
2015 r.	miała	wzrosnąć	do	5,3	bln	dolarów,	tj.	6,5%	global-
nego	PKB16.	Szeroka	definicja	subsydiowania	po	opodatko-
waniu	powoduje,	że	wielkość	globalna	tych	subsydiów	jest	
wielokrotnie	wyższa	 od	 subsydiów	 energetycznych	 przed	
opodatkowaniem.	W 2011 r.	 relacja	 tych	dwóch	wielkości	
subsydiów	wynosiła	jak	1	do	8,	a w 2015 r.	wzrosła	do	jak	 
1	do	16	i to	mimo	globalnego	spadku	poziomu	międzyna-
rodowych	 cen	energii	 i  paliw.	Główną	przyczyną	 tego	był	
szybki	wzrost	zużycia	energii,	szczególnie	węgla,	w krajach,	
w których	występuje	względnie	wysokie	szkodliwe	oddzia-
ływanie	mediów	energetycznych	na	środowisko	naturalne.

W strukturze	subsydiów	przed	opodatkowaniem	według	
rodzaju	medium	energetycznego,	największa	wartość	wspar-
cia	w 2013 r.	była	przeznaczona	do	produkcji	ropy	naftowej	
(0,34%	PKB),	energii	elektrycznej	(0,23%	PKB),	gazu	ziemne-
go	(0,16%	PKB)	i węgla	(0,01%	PKB.	Na	2015 r.	MFW	szaco-
wał,	 że	wielkość	względna	subsydiów	przed	opodatkowa-
niem	skierowanych	do	produkcji	ropy	naftowej	zmaleje	do	
0,17%	PKB,	w wyniku	znacznego	spadku	cen	ropy	na	rynku	
światowym,	wpływającego	na	obniżenie	poziomu	referen-
cyjnego	cen	przy	szacowaniu	wielkości	wsparcia.	

Inaczej	zupełnie	przedstawia	się	ranking	towarowy	sub-
sydiów	 po	 opodatkowaniu.	W  relacji	 do	 globalnego	 PKB,	

najwyższe	wsparcie	otrzymał	węgiel	–	3,0%	w 2011 r.	i 3,9%	
w 2015 r.,	co	wynika	z największego	negatywnego	zewnętrz-
nego	 wpływu	 tego	 surowca	 energetycznego,	 w  postaci	
emisji	CO2	i innych	szkodliwych	substancji,	na	środowisko	
naturalne	i zdrowie	ludzi.	Wartość	szacunkowa	tego	nega-
tywnego	 oddziaływania	 węgla	 jest	 tak	 wysoka,	 że	 żaden	
kraj	na	świecie	nie	jest	w stanie	wprowadzić	stawek	podat-
kowych,	które	by	to	zrównoważyły17.	Producenci	ropy	naf-
towej	są	drugim	największym	beneficjentem	subsydiów	po	
opodatkowaniu	 z  udziałem	 1,8%	 PKB,	 gazu	 ziemnego	 –	
trzecim	z udziałem	0,6%	PKB	i energii	elektrycznej	–	czwar-
tym	z udziałem	0,2%	globalnego	PKB	(dane	z 2015 r.)18.	

W  strukturze	 subsydiów	 po	 opodatkowaniu	 według	
rodzaju	efektów	społecznych,	w przypadku	węgla	najwięk-
szy	 udział	 ma	 zanieczyszczenie	 lokalne	 powietrza	 –	 75%	
i ocieplenie	klimatu	–	24%	ogólnej	wartości	subsydiów	adre-
sowanych	do	tego	medium	energetycznego.	W przypadku	
ropy	 naftowej	 dominują	 z  kolei:	 nadmierne	 natężenie	
ruchu	drogowego	–	24%,	zanieczyszczenie	 lokalne	powie-
trza	–	20%,	wypadki	drogowe	–	18%	i ocieplenie	klimatu	–	
14%	 ogólnej	 wartości	 subsydiów	 skierowanych	 do	 ropy	
naftowej.	Gaz	ziemny	korzysta	z ukrytych	subsydiów	w 60%	
z tytułu	ocieplenia	klimatu	i w 12%	z tytułu	lokalnego	zanie-
czyszczenia	powietrza.

W  strukturze	 geograficznej	 wykorzystania	 subsydiów	
energetycznych	przed	opodatkowaniem,	największym	bene-
ficjentem	w 2013 r.	był	region	Środkowego	Wschodu,	Afryki	
Północnej	i Pakistanu	z udziałem	47%	w całości	subsydiów	
energetycznych,	co	wynikało	z utrzymywania	w tym	regio-
nie	 regulowanych	 cen	 na	 paliwa	 naftowe,	 a  następnie	
region	 Azji	 Południowo-Wschodniej	 (obejmujący	 m.in.	
Chiny,	Indie,	Indonezję)	z udziałem	18%.	Udział	krajów	roz-
winiętych19	w wielkości	ogółem	subsydiów	energetycznych	
przed	opodatkowaniem	wynosił	tylko	4%.	Z kolei	na	pozio-
mie	 subsydiów	 energetycznych	 po	 opodatkowaniu	 naj-
większy	 udział	miał	 region	 Azji	 Południowo-Wschodniej	 –	
ok.	50%	oraz	kraje	rozwinięte	–	ok.	25%.

Odnosząc	wielkość	subsydiów	energetycznych	po	opo-
datkowaniu	do	wartości	 PKB,	najniższy	poziom	subsydio-
wania	względnego	w 2013 r.	występował	w krajach	rozwi-
niętych	(2,5%),	gdzie	funkcjonują	wyższe	stawki	opodatko-
wania	 produktów	 energetycznych,	 a  wielkość	 zanieczysz-
czenia	środowiska	jest	względnie	niska.	Natomiast	w regio-
nie	 Środkowego	 Wschodu,	 Afryki	 Północnej	 i  Pakistanu,	
państw	 WNP	 oraz	 Azji	 Południowo-Wschodniej	 poziom	
subsydiów	ukrytych	wynosił	od	13%	do	18%	PKB.	W dwóch	
ostatnich	 wymienionych	 regionach	 wysoki	 udział	 subsy-
diów	 względem	 PKB	 był	 efektem	 dużego	 wykorzystania	
węgla	 i  jego	oddziaływania	na	dużą	 liczbę	 ludności,	nato-
miast	 w  pierwszym	 z  tych	 regionów	 –	 efektem	 zaniżenia	
poziomu	cen	produktów	naftowych.

Subsydia energetyczne w UE

Ecofys	oszacował	wartość	dotacji	 do	produktów	ener-
getycznych	w Unii	Europejskiej	na	99	mld	euro	w 2012 r.	
Z kwoty	tej	na	wsparcie	produkcji	energii	z surowców	odna-
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wialnych	przeznaczono	40,3	mld	euro,	a na	wsparcie	pro-
duktów	energetycznych	wytwarzanych	w sposób	tradycyj-
ny	–	16,3	mld	euro.	Największymi	beneficjentami	wsparcia	
publicznego	byli:	 producenci	 energii	 słonecznej	 (14,7	mld	
euro),	 energii	 wiatrowej	 (11,2	mld	 euro)	 i  węgla	 (9,7	mld	
euro).	 Koszty	 dotacji	 ogółem	 do	 energii	 wytwarzanej	
z węgla	były	przy	tym	tylko	nieznacznie	wyższe	od	dotacji	
ogółem	do	energii	 z biomasy,	energii	nuklearnej	 i energii	
z gazu	ziemnego.	Najniższe	wsparcie	ogółem	było	alokowa-
ne	do	generowania	energii	wodnej	(tab.1).

Uwzględniając	nieodpłatną	alokację	uprawnień	do	emisji	
CO2,	 łączna	wartość	 pomocy	 publicznej	 wyniosła	 113	mld	
euro.	Według	struktury	geograficznej,	największego	wspar-
cia	udzielono	w Niemczech	–	25,5	mld	euro,	Wielkiej	Bryta-
nii	–	13,4	mld	euro,	Hiszpanii	i Włoszech	–	po	10,4	mld	euro	
oraz	we	Francji	–	7,3	mld	euro.	Ponadto	na	poziomie	unij-
nym	udzielono	wsparcia	w  kwocie	 12,5	mld	 euro,	 z  tego	
połowę	na	projekty	poprawiające	efektywność	energetycz-
ną.	

W  strukturze	 subsydiów	 energetycznych	według	 kate-
gorii	 odbiorców	 w  2012  r.	 głównymi	 beneficjentami	 byli	
producenci	 energii	 z  udziałem	 48,4%,	 następnie	 konsu-
menci	energii	–27,5%,	inwestorzy	–14,8%	i podmioty	reali-
zujące	 projekty	 poprawy	 efektywności	 –	 8,6%.	 Spośród	
subsydiów	produkcyjnych	największe	znaczenie	mają	gwa-
rancje	dostaw	energii	do	sieci	po	stałej	cenie	(feed-in tariffs)	
–	łącznie	ponad	27	mld	euro	i 107	zidentyfikowanych	pro-
gramów	wsparcia,	premie	za	sprzedaż	energii	(feed-in pre-
miums20)	 –	 6,7	 mld	 euro,	 wsparcie	 do	 likwidacji	 starych	
zakładów	 i  zagospodarowanie	 odpadów	 produkcyjnych	
oraz	kontyngenty	na	produkcję	energii	z surowców	odna-
wialnych	 z  certyfikatami	upoważniającymi	do	odprzedaży	
uprawnień	do	emisji.	W kategorii	subsydiów	konsumpcyj-
nych	 dominują	 ulgi	 i  zwolnienia	 z  podatku	 akcyzowego,	
podatku	 VAT	 i  innych	 podatków.	 Subsydia	 inwestycyjne,	
mające	najczęściej	 formę	bezpośredniego	grantu,	których	
łączna	wartość	w  2012  r.	wyniosła	 14,7	mld	 euro	 są	 naj-
częstszą	formą	interwencji	publicznej	–	łącznie	130	projek-
tów	we	wszystkich	państwach	UE.	Często	stosowane	są	też	
interwencje	w formie	dotacji	na	cele	oszczędności	energe-
tycznych	 (63	 projekty),	 zwolnienia	 z  podatku	 akcyzowego	
(60	 projektów)	 oraz	 dotacje	 na	 cele	 badań	 i  rozwoju	 
(50	projektów).

Społeczne	koszty	zewnętrzne	zużycia	produktów	ener-
getycznych	w 2012 r.	oszacowano	na	199	mld	euro,	z tego	
50%	przypadło	 zmianom	klimatycznym,	22%	–	degradacji	
zasobów	 energetycznych,	 15%	 –	 zanieczyszczeniu	 powie-
trza	i 1%	–	degradacji	gruntów	rolnych.	Jednostkowe	koszty	
zewnętrzne	w przeliczeniu	na	1	MWh	dla	 gazu	 ziemnego	
i węgla	były	znacząco	wyższe	od	kosztów	energii	wiatrowej,	
wodnej	 i  geotermalnej.	 Jednostkowe	 zewnętrzne	 koszty	
okazały	się	najwyższe	dla	energii	słonecznej	(220	euro/MWh	
w 2012 r.),	następnie	dla	energii	wiatrowej	generowanej	na	
morzu	(120	euro/MWh)	i energii	z biomasy	(60	euro/MWh).	
Jednostkowe	subsydiowanie	ukryte	węgla,	gazu	ziemnego,	
energii	nuklearnej	i energii	wodnej	kształtowało	się	na	zbli-
żonym	poziomie,	w przedziale	10-15	euro/MWh	(tab.	3).

W tabelach	4	i 5	pokazano	wartość	interwencji	publicz-
nej,	wspierania	produkcji	węgla	w poszczególnych	krajach	
ogółem	 i  w  przeliczeniu	 na	 1	MWh	wytworzonej	 energii.	
W  2012  r.	 udział	 Polski	 w  wartości	 ogółem	 interwencji	
publicznej	w UE	wyniósł	 7,5%	 (730	mln	 euro).	 Najwyższa	
w  skali	 całej	 UE	 była	 wartość	 interwencji	 w  Niemczech	 –	 
3,1	mld	euro.	Wyższa	niż	w Polsce	była	wartość	interwencji	
publicznej,	wsparcia	 produkcji	węgla	w Hiszpanii	 (tab.	 4).	
Zdecydowanie	niższa	niż	przeciętna	dla	UE	(13	euro/MWh)	
była	 też	 jednostkowa	 wartość	 interwencji	 publicznej	 do	
węgla	 w  Polsce	 (5	 euro/MWh).	 Jednostkowa	 interwencja	
publiczna	 do	 węgla	 w  Irlandii	 była	 3,5	 razy	 wyższa	 niż	
w Polsce,	zaś	w Czechach	–	dwukrotnie	wyższa	niż	w Polsce	
(tab.	5).	Różnice	 te	wynikają	zapewne	z wyższego	udziału	
węgla	 w  ogólnym	 bilansie	 energetycznym	 w  Polsce,	 niż	
w innych	państwach	UE.

Subsydia energetyczne w Polsce

Wartość	 pomocy	 publicznej	 w  Polsce,	 według	 danych	
z  raportu	 Ecofys,	 wyniosła	 970	 mln	 euro	 w  2012  r.,	
a w latach	2009	i 2011	przekroczyła	1,0	mld	euro	(tab.	2).	

Według	 OECD	 dopłaty	 do	 sektora	 węgla	 kamiennego	
w  Polsce	w  latach	 1999-2009	wyniosły	 łącznie	 20	mld	 zł.	
Prawie	90%	tej	kwoty	miało	formę	zwolnień	lub	odroczenia	
poboru	 świadczeń	 społecznych,	 ulg	 i  zwolnień	 podatko-
wych.	 Subsydiowanie	 w  znacznej	 mierze	 przeznaczone	
było	na	restrukturyzację	przemysłu	węglowego	i wynikało	
z  zobowiązań	historycznych,	 takich	 jak	deputaty	węglowe	
dla	 emerytowanych	 górników,	 koszty	 zamykania	 nieren-
townych	kopalń,	świadczeń	wypłacanych	zwalnianym	gór-
nikom,	likwidacji	szkód	górniczych21.	Restrukturyzacja	gór-
nictwa	 węgla	 kamiennego	 w  Polsce	 nie	 jest	 procesem	
zakończonym.	Biorąc	pod	uwagę	znaczenie	węgla	kamien-
nego	w bilansie	energetycznym	kraju	oraz	wielkość	zatrud-
nienia	 w  tym	 przemyśle,	 sektor	 jest	 uważany	 nadal	 za	
wrażliwy	z ekonomicznego	i społecznego	punktu	widzenia.	
Dlatego	też	sektor	 ten	będzie	w dalszym	ciągu	wspierany	
finansowo	ze	środków	publicznych.	W połowie	marca	2016 r.	
ogłoszono	projekt	dokapitalizowania	nowej	spółki	grupują-
cej	szereg	kopalni	węgla	kamiennego	(Polska	Grupa	Górni-
cza	 –	 PGG)	 przez	 trzy	 spółki	 kontrolowane	 bezpośrednio	
lub	pośrednio	przez	Skarb	Państwa	–	PGNiG	Termikę,	Pol-
ską	 Grupę	 Energetyczną	 i  Energę.	 Te	 trzy	 spółki	 złożyły	
warunkowe	oferty	zaangażowania	kapitałowego	na	łączną	
kwotę	1,5	mld	zł.	Warunkiem	realizacji	transakcji	jest	m.in.	
przedstawienie	biznes	planu	wykazującego	trwałą	rentow-
ność	 i płynność	finansową	oraz	samodzielność	finansową	
co	najmniej	do	2026	roku,	a także	uzgodnienie	z inwestora-
mi	struktury	 finansowania	PGG	eliminującej	 ryzyko	uzna-
nia	przez	Komisję	Europejską	dokapitalizowania	za	niedo-
zwoloną	 pomoc	 publiczną22.	 Spełnienie	 tego	 ostatniego	
warunku	nie	będzie	łatwe	biorąc	pod	uwagę,	że	dokapitali-
zowanie	 z  zaangażowaniem	 środków	 publicznych	 jest	
wymienione	 jako	 jeden	 z  rodzajów	 subsydiów	w  Porozu-
mieniu	 w  sprawie	 subsydiów	 i  środków	 wyrównawczych	
WTO23.	
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Tabela 1

Wsparcie do różnych produktów energetycznych w krajach UE-28, w mln euro

Technologie 2008 2010 2012 2012/2008

Węgiel 7	230 7	790 9	740 134,7%

Gaz	ziemny 4380 6	060 6	550 149,5%

Energia	z biomasy 4	450 6	750 8	310 186,7%

Energia wodna 6	260 6	450 5	020 80,2%

Energia	słoneczna 3	430 9	150 14	700 428,6%

Energia	wiatrowa	lądowa 5	610 7	350 7	730 137,8%

Energia	wiatrowa	na	morzu 40 550 1	360 3400,0%

Energia nuklearna 3	500 5	130 6	560 187,4%

Wsparcie ogółem 65 830 84 270 99 420 151,0%

Źródło: Ecofys, Subsidies and Costs of EU Energy. Final Report, Annex 1-3, 11 November 2014.

Tabela 2

Wsparcie energetyczne w UE, Polsce i wybranych państwach członkowskich UE, w mln euro

  2008 2010 2012 2012/2008

W państwach	UE28	łącznie	i na	poziomie	UE 65	830 84	270 99	420 151,0%

POLSKA 720 860 970 134,7%

Czechy 670 1	560 1	600 238,8%

Francja 5	990 5	580 7	250 121,0%

Hiszpania 4	480 8	470 10	430 232,8%

Holandia 2	710 3	120 2	740 101,1%

Niemcy 18	020 20	760 25	470 141,3%

Słowacja 130 340 590 453,8%

Szwecja 3	320 2	960 2	690 81,0%

Węgry 300 430 620 206,7%

Wielka	Brytania	 10	580 12	310 13	370 126,4%

Włochy	 8	550 9	580 10	360 121,2%

Źródło: Jak w tabeli 1.

Tabela 3

Wsparcie mediów energetycznych w krajach UE-28, w euro na 1 MWh

Technologie 2008 2010 2012

Węgiel 9 12 13

Gaz	ziemny 7 11 15

Energia	z biomasy 50 50 60

Energia wodna 20 20 10

Energia	słoneczna 460 410 220

Energia	wiatrowa	lądowa 50 50 50

Energia	wiatrowa	na	morzu 10 80 120

Energia nuklearna 10 10 10

Źródło: Jak w tabeli 1.
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Potencjalne skutki likwidacji lub redukcji subsydiów 
energetycznych

Celem	pokazywania	przez	różne	organizacje	międzyna-
rodowe	 skali	 subsydiowania	 energetycznego	 jest	 dążenie	
do	 redukcji	 lub	 nawet	 całkowitego	 wyeliminowania	 tego	
zjawiska.	 Przeciwnicy	 subsydiowania	 wskazują	 na	 poten-
cjalne	korzyści,	które	mogłyby	zostać	osiągnięte	w wyniku	
reformy	 systemu	energetycznego.	Mogą	one	mieć	 formę	
korzyści	 fiskalnych,	 prośrodowiskowych,	 ekonomicznych	
i  zdrowotnych.	 Ekonomiści	 MFW,	 wykorzystując	 model	
równowagi	częściowej,	oszacowali	skutki	pełnego	wyelimi-
nowania	subsydiów	energetycznych	po	opodatkowaniu,	tj.	
radykalnego	wzrostu	cen	nośników	energetycznych	i ener-
gii	 elektrycznej	 do	 poziomu	 uwzględniającego	 koszty	
zewnętrzne	ich	konsumpcji24.	

Korzyści	fiskalne	w formie	dochodów	budżetowych	w skali	
wszystkich	 krajów,	 według	 warunków	 z  2013  r.,	 zostały	
oszacowane	 na	 kwotę	 łączną	 3,0	 bln	 dolarów,	 tj.	 równo-
wartość	4%	światowego	PKB,	a według	projekcji	dla	2015 r.	

na	2,9	bln	dolarów,	co	odpowiada	3,6%	światowego	PKB.	
Korzyści	fiskalne	odpowiadają	10%	światowych	dochodów	
budżetowych	 ogółem	 lub	 wartości	 dochodów	 z  tytułu	
podatku	od	dochodów	korporacyjnych.	

Wartość	korzyści	fiskalnych	była	dużo	niższa	niż	kwota	
oszacowanych	subsydiów	po	opodatkowaniu	(4,9	bln	dola-
rów	w 2013  r.	 i  5,3	bln	dolarów	w 2015  r.).	Wynika	 to	 ze	
spadku	zużycia	paliw	w wyniku	znacznego	wzrostu	ich	cen	
oraz	uwzględnienia	konieczności	ulg	podatkowych	w celu	
wsparcia	finansowania	technologii	ograniczających	emisję	
gazów	cieplarnianych	ze	spalania	węgla.

Wartość	korzyści	fiskalnych	w przeliczeniu	na	jednostkę	
PKB	jest	zróżnicowana	w poszczególnych	regionach	geogra-
ficznych,	 ale	 zasadniczo	 jest	 proporcjonalna	 do	 wielkości	
subsydiów	po	opodatkowaniu.	Korzyści	fiskalne	w regionie	
krajów	rozwijających	się	i transformujących	się	Azji	i państw	
WNP	szacowane	 są	na	ok.	 9%	wartości	 regionalnego	PKB,	
a państw	Środkowego	Wschodu,	Afryki	Północnej	i Pakista-
nu	na	powyżej	10%.	W krajach	wysoko	rozwiniętych	korzyści	
fiskalne	oszacowano	na	ok.	2%	PKB,	tj.	ok.	800	mld	dolarów.	

Tabela 4

Wsparcie węgla w UE, Polsce i wybranych państwach członkowskich UE, w mln euro

  2008 2010 2012 2012/2008

W państwach	UE28	łącznie	i na	poziomie	UE 7	230 7	790 9	740 134,7%

POLSKA 680 760 730 107,4%

Czechy 260 280 260 100,0%

Hiszpania 320 350 840 262,5%

Holandia 40 70 50 125,0%

Niemcy 3	780 3	250 3	100 82,0%

Słowacja 60 70 50 83,3%

Szwecja 530 340 380 71,7%

Włochy	 440 250 250 56,8%

Źródło: Jak w tabeli 1.

Tabela 5

Wsparcie produkcji węgla w UE, Polsce i innych wybranych państwach członkowskich UE, w euro na 1 MWh 

  2008 2010 2012 2012/2008

W państwach	UE28	łącznie	i na	poziomie	UE 9 12 13 144,4%

POLSKA 5 6 5 100,0%

Czechy 5 6 6 120,0%

Hiszpania 6 13 15 250,0%

Holandia 1 3 2 200,0%

Irlandia 2 11 18 900,0%

Niemcy 13 12 11 84,6%

Słowacja 11 18 13 118,2%

Włochy	 9 6 5 55,6%

Źródło: Jak w tabeli 1.
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W strukturze	korzyści	fiskalnych	według	produktu	ener-
getycznego	udział	węgla	wynosi	40%,	produktów	naftowych	
–	38%,	gazu	ziemnego	–	14%,	a energii	elektrycznej	–	8%.	

Wzrost	 cen	 surowców	 energetycznych	 i  energii	 elek-
trycznej	 spowoduje	 ogólny	 spadek	 zużycia	 produktów	
energetycznych,	aczkolwiek	w różnym	stopniu	w zależności	
od	 regionu	 geograficznego	 i  produktu.	W  skali	 światowej	
dla	osiągnięcia	efektywnego	poziomu	cen	produktów	ener-
getycznych,	 tj.	 pokrywających	 wszelkie	 koszty	 społeczne,	
wzrost	średniej	ceny	węgla	powinien	wynieść	ponad	200%,	
cen	 produktów	 naftowych	 –	 52%,	 gazu	 ziemnego	 –	 45%,	
a  energii	 elektrycznej	 –	 69%.	W  efekcie	 światowy	 spadek	
konsumpcji	 gazu	 ziemnego	 wyniesie	 nieco	 ponad	 10%,	
a  węgla	 ponad	 25%.	 Ocenia	 się	 jednak,	 że	 spadek	 kon-
sumpcji	tych	produktów	energetycznych	w znacznej	mierze	
może	 nastąpić	 w  wyniku	 poprawy	 efektywności	 energe-
tycznej,	 która	 doprowadzi	 do	 zmniejszenia	 popytu	 na	
węgiel	o 22%,	produkty	naftowe	–	o 13%,	a gaz	ziemny	–	
o 14%25.

W niektórych	regionach,	zwłaszcza	tam	gdzie	skala	sub-
sydiowania	 jest	 obecnie	 wysoka,	 spadek	 zużycia	 produk-
tów	energetycznych	może	być	dramatyczny.	 Spadek	kon-
sumpcji	benzyny	i oleju	napędowego	w krajach	Środkowe-
go	Wschodu,	Afryki	Północnej	i Pakistanu	wyniósłby	ok.	50%,	
a w efekcie	wzrostu	cen	produktów	naftowych	o ok.	400%,	
natomiast	w państwach	WNP	o ok.	30%	obecnego	pozio-
mu,	 a  w  następstwie	 wzrostu	 cen	 produktów	 naftowych	
o ok.	152%.

Znaczny	 spadek	 zużycia	 produktów	 energetycznych	
i towarzyszący	mu	wzrost	efektywności	energetycznej	przy-
czynią	 się	 do	 osiągnięcia	 korzyści	 prośrodowiskowych	
i ekonomicznych.	Spadek	emisji	CO2	wyniesie	ponad	20%	
w  stosunku	 do	wielkości	 z  2013  r.,	 co	mogłoby	 znacząco	
przyczynić	 się	 do	osiągnięcia	 globalnych	 celów	 klimatycz-
nych	 w  postaci	 zmniejszenia	 tempa	 ocieplania	 klimatu.	
Około	 2/3	 efektu	 zmniejszenia	 emisji	 CO2 byłoby	 zasługą	
spadku	zużycia	węgla,	tj.	produktu	o największej	emisyjno-
ści	tego	gazu.

Zmniejszenie	 przedwczesnej	 śmiertelności	 w  wyniku	
zanieczyszczenia	 powietrza	 w  następstwie	 reformy	 cen	
produktów	energetycznych	jest	szacowane	w skali	global-
nej	na	55%,	w tym	ponad	51	pkt.	proc.	w wyniku	ogranicze-
nia	 zużycia	 węgla	 i  wprowadzenia	 nowych	 technologii	
redukujących	wielkość	emisji	CO2	ze	spalania	węgla.	Efekty	
zdrowotne	byłyby	również	mocno	zróżnicowane	w poszcze-
gólnych	regionach.	W krajach	rozwiniętych	i krajach	Ame-
ryki	 Łacińskiej	 spadek	 przedwczesnej	 śmiertelności	
wyniósłby	ok.	25%,	co	wynika	z mniejszego	od	przeciętne-
go	uzależnienia	ich	od	węgla.	W krajach	Europy	Środkowo-	
Wschodniej	oraz	w rozwijających	się	i transformujących	się	
krajach	Azji26	spadek	przedwczesnej	śmiertelności	wyniósł-
by	ponad	60%,	co	odzwierciedla	wyższy	poziom	uzależnie-
nia	ich	od	węgla	lub	większą	od	średniej	światowej	gęstość	
populacji	 ludności	 narażonej	 na	 szkodliwe	 oddziaływanie	
substancji	emitowanych	ze	spalania	węgla.	

Autorzy	 raportu	 oszacowali	 również	 korzyści	 ekono-
miczne	z eliminacji	subsydiów	energetycznych	po	opodat-

kowaniu	w postaci	 różnicy	między	wielkością	 zredukowa-
nych	 kosztów	 społecznych	 i  wyższych	 dochodów	 oraz	
stratą	 z  tytułu	 niższej	 konsumpcji	 w  efekcie	 wzrostu	 cen	
produktów	 energetycznych.	 W  skali	 globalnej	 korzyści	 te	
oszacowano	 na	 1,4	 bln	 dolarów,	 tj.	 równowartość	 2,0%	
globalnego	PKB	z 2013 r.	Także	w  tym	wypadku	wielkość	
względna	 korzyści	 ekonomicznych	 byłaby	 silnie	 zróżnico-
wana	w poszczególnych	regionach	geograficznych.	Korzy-
ści	 ekonomiczne	 w  krajach	 transformujących	 się	 Europy	
wyniosłyby	4,4%	PKB	tego	regionu,	w krajach	rozwijających	
się	 i  transformujących	 się	 Azji	 –	 6,9%	 PKB,	 w  państwach	
WNP	–	5,0%	PKB,	a w krajach	Środkowego	Wschodu,	Afryki	
Północnej	i Pakistanu	–	4,7%	PKB.	

Chociaż	 reforma	 systemu	 cen	 produktów	 energetycz-
nych	uważana	jest	za	korzystną	w skali	społeczeństwa	glo-
balnego,	to	jej	efekty	byłyby	zróżnicowane	dla	poszczegól-
nych	 grup	 społecznych.	 Większość	 korzyści	 środowisko-
wych	 i  zdrowotnych	 przypadłaby	 populacji	 miejskiej.	
W efekcie	wdrożenia	reformy	byliby	zarówno	wygrani,	 jak	
i  przegrani,	 co	 stanowi	 główną	 przeszkodę	 do	 podjęcia	
stosownych	działań.

Bank	 Światowy	 przedstawił	 wyniki	 analiz	 dotyczących	
skutków	 zniesienia	 subsydiów	 energetycznych	 w  wybra-
nych	krajach	rozwijających	się,	sporządzone	na	podstawie	
modeli	 ogólnej	 równowagi	 ekonomicznej.	 Zniesienie	 sub-
sydiowania	energii	elektrycznej	w Meksyku	w latach	2004-
2015	doprowadziłoby	do	nieznacznego	spadku	PKB,	pozio-
mu	eksportu	i importu	oraz	zatrudnienia,	ale	zmniejszyło-
by	dochody	społeczeństwa	we	wszystkich	grupach	docho-
dowych,	 przy	 czym	 najbardziej	 w  grupie	 o  najniższych	
dochodach,	w której	udział	wydatków	na	energię	w wydat-
kach	 ogólnych	 jest	 większy	 niż	 w  grupach	 społecznych	
o wyższych	dochodach.	Skutkiem	reformy	cenowej	w sek-
torze	paliw	w Indonezji	w latach	2000-2005,	gdzie	w kolej-
nych	latach	podwyższono	ceny	o 12%,	30%	i 29%,	były	zmia-
ny	w strukturze	społeczeństwa	i wzrost	udziału	najbiedniej-
szej	jego	części	z 8,9%	do	12,9%,	przy	czym	w największym	
stopniu	pogorszyła	się	sytuacja	ludności	wiejskiej.	Zniesie-
nie	subsydiów	energetycznych	w Iranie	doprowadziłoby	do	
spadku	 poziomu	 PKB	 i  obniżenia	 się	 dochodów	 społecz-
nych	w miastach	o 13%,	na	wsi	o 12%	oraz	do	pojawienia	
się	hiperinflacji27.

Potencjalne	 skutki	 całkowitego	 zniesienia	 subsydiów	
energetycznych	skłoniły	autorów	szacunków	do	zgłoszenia	
zastrzeżenia,	że	przyjęte	przez	nich	założenia	 i metodolo-
gia	mogą	być	przedmiotem	kontrowersji	i dużej	niepewno-
ści.	 Niepewność	 ta	 dotyczy	 w  szczególności	 przyjętych	
poziomów	cen	referencyjnych,	które	determinują	wielkość	
zewnętrznych	kosztów	społecznych,	współczynników	ceno-
wej	elastyczności	popytu28,	marż	transportowych	i dystry-
bucyjnych,	wpływu	konsumpcji	produktów	energetycznych	
na	 skalę	 ocieplenia	 klimatu,	 skażenie	 powietrza	 i  inne	
oddziaływanie	środków	transportu	napędzanych	tradycyj-
nymi	paliwami.	Biorąc	powyższe	pod	uwagę,	autorzy	wyko-
nali	analizę	wrażliwości	 szacowanych	wyników	na	zmiany	
poszczególnych	założeń.	Oceniono,	że	skutki	 reformy	cen	
produktów	 energetycznych	 zależą	 w  dużym	 stopniu	 od	
założeń,	 zwłaszcza	 dotyczących	 poziomu	 cen	 referencyj-
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nych	 i  współczynników	 elastyczności.	 Jednak	 otrzymane	
w każdym	przypadku	wartości	są	bardzo	istotne.	To	pozwo-
liło	autorom	wezwać	polityków	do	jak	najszybszego	rozpo-
częcia	 reformy	 systemu	 cen	 produktów	 energetycznych,	
aczkolwiek	 realizowanej	w  sposób	 stopniowy,	 biorąc	pod	
uwagę	niepewność	co	do	efektywnego	poziomu	opodatko-
wania.	Zwiększenie	opodatkowania	nośników	energetycz-
nych	 uważa	 się	 za	 jedyny	 praktyczny	 środek	 wdrożenia	
reformy	cenowej	w sektorze	energetycznym.	Jednorazowe	
podwyższenie	 stawek	 podatkowych	w  celu	wyeliminowa-
nia	subsydiowania	ukrytego	oceniono	jako	nierealistyczne,	
biorąc	 pod	 uwagę	 skalę	 rozbieżności	 cen	 między	 pozio-
mem	 aktualnym	 a  oczekiwanym.	 Wskazano	 również	 na	
konieczność	ochrony	grup	społecznych	o niższych	docho-
dach,	 aby	 zminimalizować	 negatywne	 skutki	wzrostu	 cen	
i spadku	konsumpcji.

Subsydia energetyczne w świetle reguł WTO

Zasady ogólne 

Porozumienia	WTO	nie	zawierają	szczególnych	przepi-
sów	 dotyczących	 energii.	 Zasadniczym	 źródłem	 prawa	
WTO	mogącym	mieć	zastosowanie	do	zielonych	subsydiów	
jest	Porozumienie w sprawie subsydiów i środków antysubsy-
dyjnych	 (dalej:	Porozumienie	w sprawie	subsydiów),	które	
odnosi	 się	do	wszystkich	 subsydiów.	Dodatkowo,	Porozu-
mienie w sprawie rolnictwa	reguluje	zasady	i warunki	stoso-
wania	subsydiów	rolnych.	

Porozumienie	 w  sprawie	 subsydiów	 definiuje	 pojęcie	
subsydiów	 zakazanych	 (prohibited subsidies)	 i  subsydiów	
podlegających	sankcjom	(actionable subsidies).	

Porozumienie	pierwotnie	 zawierało	 także	pojęcie	 sub-
sydiów	niewywołujących	sankcji	 (non-actionable subsidies),	
które	 mogły	 być	 przeznaczone	 na	 prowadzenie	 badań	
naukowo-technicznych,	rozwój	regionów	względnie	zacofa-
nych,	 a  także	 na	 dostosowanie	 istniejących	 instalacji	 do	
nowych	 wymogów	 ochrony	 środowiska	 (art.	 8).	 Postano-
wienia	dotyczące	tej	kategorii	subsydiów	wygasły	z końcem	
1999	roku29.

Definicja	 subsydium	zawarta	w Porozumieniu	w  spra-
wie	 subsydiów	 określa	 je	 jako	 świadczenia	 finansowe	
udzielane	przez	rząd	lub	władze	publiczne,	które	przyspa-
rzają	 korzyści	 ich	beneficjentom.	 Świadczenia	mogą	mieć	
formę	bezpośredniego	transferu	środków	(dotacje,	pożycz-
ki,	 dokapitalizowania)	 lub	 potencjalnego	 transferu	 (gwa-
rancje	 kredytowe),	 zaniechania	 poboru	 lub	 umorzenia	
zobowiązań	 podatkowych,	 dostawy	 publicznej	 towarów	
i usług	(poza	ogólną	infrastrukturą)	lub	publicznego	zaku-
pu	 towarów,	 przekazania	 środków	 do	 funduszu	 lub	 pry-
watnych	 podmiotów	 w  celu	 dokonania	 jednej	 z  trzech	
powyższych	czynności.	Poza	świadczeniem	pieniężnym,	za	
subsydium	może	być	uznana	każda	forma	wsparcia	ceno-
wego	lub	dochodowego.	

Definicja	subsydiów	zakazanych	obejmuje	świadczenia	
publiczne	zależne	de iure lub de facto	od	osiągnięcia	okre-

ślonych	wyników	w eksporcie	 (lista	przykładowych	subsy-
diów	eksportowych	jest	zawarta	w załączniku	I do	Porozu-
mienia)	oraz	świadczenia	zależne	od	spełnienia	warunków	
dotyczących	 wykorzystania	 towarów	 krajowych	 zamiast	
towarów	 importowanych	 (local content requirement).	 Sub-
sydia	zakazane	mogą	być	przedmiotem	zaskarżenia	w sys-
temie	rozstrzygania	sporów	WTO	bez	konieczności	wykazy-
wania	ich	szkodliwych	efektów	dla	innych	państw30.	W pro-
cedurze	 rozstrzygania	 sporów	w WTO	wystarczy,	 że	Stała	
Grupa	 Ekspertów	 (Permanent Group of Experts),	 organ	
powołany	 przez	 Komitet	 do	 spraw	 Subsydiów	 i  Środków	
Wyrównawczych,	orzeknie,	że	dany	środek	jest	subsydium	
zakazanym	a panel	arbitrów	jest	zobowiązany	do	wydania	
rekomendacji	nakazującej	niezwłoczne	zaprzestanie	stoso-
wania	takiego	środka31.

Porozumienie	w sprawie	subsydiów	wprowadza	pojęcie	
specyficzności	 subsydium.	 Subsydiami	 specyficznymi	 są	
subsydia	 adresowane	 do	 ograniczonego	 kręgu	 przedsię-
biorstw,	wybranego	przemysłu	lub	grupy	przedsiębiorstw,	
bądź	przemysłów.	Subsydia	nie	mają	charakteru	specyficz-
nego,	 jeżeli	 władze	 określają	 obiektywne	 kryteria	 lub	
warunki	ich	uzyskania,	a także	ich	wysokości,	a przyznanie	
subsydium	jest	automatyczne	po	spełnieniu	tych	kryteriów	
i warunków.	Za	specyficzne	uznaje	się	z definicji	subsydia	
zakazane	 (art.	 2.3).	 Kryterium	 specyficzności	 jest	 istotne	
z punktu	widzenia	kategoryzacji	subsydiów,	gdyż	tylko	sub-
sydia	 specyficzne	 mogą	 być	 przedmiotem	 zaskarżenia	
przez	 członków	 WTO,	 bądź	 na	 drodze	 wielostronnej	
(w  ramach	 systemu	 rozstrzygania	 sporów	 WTO),	 bądź	 –	
jednostronnej	 (postępowanie	 antysubsydyjne).	 Z  powyż-
szego	wynika,	że	subsydia	zielone,	o ile	nie	mają	charakte-
ru	 specyficznego	 –	 zgodnie	 z  zasadami	WTO	 –	mogą	być	
stosowane.

Subsydia	specyficzne	(poza	zakazanymi)	nie	są	automa-
tycznie	uważane	za	niezgodne	z postanowieniami	Porozu-
mienia	w sprawie	subsydiów.	Przedmiotem	postępowania	
mogą	być	tylko	te	subsydia	specyficzne,	które	wyrządzają	
szkodę	przemysłowi	innego	kraju	członkowskiego	lub	stwa-
rzają	 poważne	 zagrożenie	 interesom	 innego	 kraju	 człon-
kowskiego.	Z powyższej	definicji	wynika,	że	subsydia	specy-
ficzne	nie	wyrządzające	szkody	lub	nie	stwarzające	zagro-
żenia	 interesom	 innych	 krajów	 mogą	 być	 stosowane	
w świetle	prawa	WTO.	

Zatem,	 jeśli	 zielone	subsydia,	mające	nawet	 charakter	
instrumentu	specyficznego,	nie	będą	wyrządzać	szkody	lub	
stwarzać	zagrożenia	interesom	innych	krajów,	będą	mogły	
być	 stosowane	 zgodnie	 z  regułami	 WTO.	 Nie	 dotyczy	 to	
jednak	subsydiów	zaliczonych	do	kategorii	zakazanych,	tj.	
zależnych	od	wyników	eksportowych	lub	od	zużycia	towa-
rów	krajowych	zamiast	importowanych.	Spotyka	się	jednak	
opinie,	 że	postanowienia	Porozumienia	w sprawie	 subsy-
diów	 nie	 dają	 członkom	WTO	 jasnej	 wykładni	 w  sprawie	
legalności	wsparcia	nośników	energii	odnawialnej32.	

Subsydia	wspierające	wytwarzanie	energii	z surowców	
odnawialnych	 stały	 się	 już	 przedmiotem	 pierwszych	 spo-
rów	 na	 forum	 WTO	 z  wykorzystaniem	 pełnej	 procedury	
rozstrzygania	 sporów	 międzynarodowych.	 Przedmiotem	
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sporów	było	m.in.	dotowanie	przez	władze	jednej	z prowin-
cji	 Kanady	 produkcji	 energii	 z  zasobów	 odnawialnych	
w połączeniu	z wymogiem	wkładu	lokalnego.

Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
w Kanadzie – przedmiotem sporu w WTO

W  2009  r.	 władze	 prowincji	 Ontario	 przyjęły	 ustawę	
o  zielonej	 energii	 (Green Energy and Green Economy Act),	
która	 m.in.	 miała	 umożliwić	 dotowanie	 produkcji	 energii	
z niektórych	zasobów	odnawialnych	dla	celów	ochrony	kli-
matu.	Stała	się	ona	podstawą	programu	taryf	gwarantowa-
nych	za	dostawy	do	sieci	elektryczności	wytwarzanej	z ener-
gii	wiatrowej,	słonecznej,	biomasy,	biogazu	i energii	wodnej	
(Feed-in-Tariff Programme).	Gwarancja	stałej	 stawki	 taryfo-
wej	 miała	 formę	 kontraktu	 20-letniego	 lub	 40-letniego.	
Prawo	do	świadczenia	przysługiwało	producentom	energii	
posiadającym	 zakłady	 zlokalizowane	 w  Ontario.	 Program	
podzielono	 na	 dwie	 części:	 (i)	 obejmującą	 operatorów	
wytwarząjących	energię	elektryczną	o mocy	powyżej	10	kW,	
ale	nie	więcej	niż	10	MW,	(ii)	obejmującą	operatorów	wytwa-
rząjących	energię	elektryczną	o mocy	do	10	kW.	Otrzyma-
nie	świadczenia	uzależniono	od	zapewnienia	wkładu	lokal-
nego	w dostawach	towarów	i usług	lub	zatrudnienia	odpo-
wiedniego	procenta	lokalnych	pracowników.	W przypadku	
energii	 wiatrowej	wytwarzanej	 przez	 operatorów	 o mocy	
powyżej	 10kW	udział	 kosztów	 zużycia	 towarów	 lokalnych	
w urządzeniach	generujących	energię	w kosztach	produkcji	
ogółem	miał	 wynosić	minimum	 25%	w  latach	 2009-2011	
i minimum	50%	od	2012 r.	W przypadku	energii	słonecznej	
minimalny	 udział	 towarów	 lokalnych	 w  kosztach	 miał	
wynosić	50%	w latach	2009-2010	i 60%	od	2011 r.33.	

Gwarantowane	 taryfy	 za	 dostarczanie	 energii	 do	 sieci	
są	jednym	z najczęściej	stosowanych	środków	przez	wiele	
krajów.	Zgodnie	 z danymi	 IEA,	 środek	 ten	 jest	 stosowany	
przez	 ponad	 50	 krajów,	 w  tym	 większość	 krajów,	 które	
uczestniczyły	w sporze	z Kanadą.	Prowincja	Ontario	nie	jest	
jedynym	regionem,	gdzie	stosowano	wymóg	minimalnego	
wkładu	materiałów	lokalnych	w połączeniu	z gwarantowa-
nymi	taryfami.	Analogiczne	rozwiązania	regulacyjne	wystę-
pują	również	w kilku	stanach	USA,	jak	np.	Delaware,	Minne-
sota	i Massachusetts34.

We	wrześniu	2010 r.	Japonia,	w związku	z dotowaniem	
przez	władze	prowincji	Ontario	produkcji	energii	z niektó-
rych	 zasobów	odnawialnych,	wystąpiła	do	Kanady	o kon-
sultacje.	Kilka	miesięcy	później	z analogicznym	wnioskiem	
wystąpiła	Unia	Europejska.	Zarówno	Japonia,	jak	i UE	uzna-
ły,	 że	 stosowany	 przez	 władze	 prowincji	 Ontario	 środek	
narusza	 postanowienia	 art.	 III:4	 GATT	 z  1994  r.	 (zasada	
narodowa)	poprzez	uprzywilejowane	traktowanie	dostaw-
ców	 z Ontario	w  stosunku	 do	 dostawców	 zagranicznych.	
Ponadto	Japonia	uznała,	że	środek	narusza	postanowienia	
art.	2.1	Porozumienia w sprawie handlowych aspektów polity-
ki inwestycyjnej	(TRIMS),	które	wprowadziło	zakaz	stosowa-
nia	 środków	 polityki	 inwestycyjnej	 niezgodnych	 z  art.	 III	
GATT	z 1994 r.,	oraz	stanowi	zakazane	subsydium	w rozu-
mieniu	 art.	 3.1(b)	 i  3.2	Porozumienia w  sprawie subsydiów 

i  środków antysubsydyjnych.	 Do	 konsultacji	 przyłączyły	 się	
Stany	Zjednoczone,	które	następnie	występowały	w całym	
procesie	jako	strona	trzecia,	razem	z kilkunastoma	innymi	
krajami.	Ponieważ	konsultacje	nie	doprowadziły	do	rozwią-
zania	 sporu,	w  lipcu	2011  r.	 ustanowiono	panel	 arbitrów	
mający	zająć	się	skargą	Japonii,	a w styczniu	2012 r.	panel	
arbitrów	do	rozpatrzenia	skargi	UE35.	Ze	względu	na	prece-
densowy	charakter	sporu	prace	arbitrów	zostały	przedłu-
żone	w stosunku	do	standardowego	harmonogramu.	Arbi-
trzy	przekazali	swój	raport	członkom	WTO	w grudniu	2012	
roku.

Panel	 arbitrów	 podzielił	 pogląd	władz	 Japonii	 i  UE,	 że	
środek	 polityki	 inwestycyjnej	 ustanawiający	 stałe	 stawki	
taryfowe	 w  długim	 okresie	 za	 dostawy	 energii	 ze	 źródeł	
odnawialnych,	 w  połączeniu	 z  wymogiem	 minimalnego	
wykorzystania	 towarów	pochodzących	 z Ontario,	narusza	
postanowienia	art.	2.1	TRIMS	i art.	III:4	GATT	z 1994	roku.

W  kwestii	 zarzutu	 naruszenia	 art.	 3.1(b)	 i  3.2	 Porozu-
mienia	w sprawie	subsydiów	panel	zajął	natomiast	rozbież-
ne	stanowisko.	Większość	arbitrów	odrzuciła	zarzut	Japonii	
i UE	z powodu	nieudowodnienia	występowania	„korzyści”	
w  rozumieniu	 art.	 1.1(b)	 Porozumienia	 w  sprawie	 subsy-
diów.	Panel	uznał,	że	nie	można	porównywać	ceny	energii	
wytwarzanej	 z  surowców	 odnawialnych	 z  podaną	 przez	
Japonię	ceną	referencyjną	energii	produkowanej	z surow-
ców	tradycyjnych.	Jeden	z arbitrów	nie	podzielił	tego	poglą-
du	 i  uznał,	 że	 korzyści	 jednak	 występują,	 gdyż	 bez	 tego	
środka	polityki	 inwestycyjnej	producenci	nie	byliby	w sta-
nie	wprowadzić	wytwarzanej	przez	 siebie	energii	 do	 sieci	
rynkowej.	

Zarówno	Kanada,	jak	i Japonia	oraz	UE	zaskarżyły	orze-
czenia	panelu	arbitrów.	W lutym	2013 r.	przekazano	spra-
wę	 do	 Organu	 Apelacyjnego	 WTO.	 Zmienił	 on	 niektóre	
szczegółowe	interpretacje	panelu	arbitrów,	m.in.	uznał,	że	
stosowany	 w  Ontario	 środek	 polityki	 inwestycyjnej	 nie	
może	być	objęty	derogacją	od	zasady	narodowej	na	pod-
stawie	art.	III:8(a)	GATT	1994.	Wprawdzie	postanowienie	to	
dopuszcza	 tego	 typu	 odstępstwo	 w  zamówieniach	 towa-
rów	 przez	 agencje	 rządowe,	 ale	 nie	 w  przypadku	 dalszej	
odsprzedaży.	 Organ	 odwoławczy	 podtrzymał	 stanowisko	
panelu,	że	środki	polityki	inwestycyjnej	stosowane	w Onta-
rio	 są	 niezgodne	 z  art.	 2.1	 TRIMS	 i  art.	 III:4	 GATT	 1994.	
Odrzucił	natomiast	wniosek	Japonii,	iż	środek	polityki	inwe-
stycyjnej	objęty	postępowaniem	może	być	uznany	za	„bez-
pośredni	 transfer	 funduszów”	 lub	 „potencjalny	 transfer	
środków”	 w  rozumieniu	 art.	 1.1(a)(1)(iii)	 lub	 za	 „wsparcie	
dochodowe	lub	cenowe”	w rozumieniu	art.	1.1(a)(2)	Poro-
zumienia	w sprawie	subsydiów.	Organ	Apelacyjny	zmienił	
również	 interpretację	panelu	arbitrów	w sprawie	korzyści	
z tytułu	stosowania	środka.	Nie	zmienił	jednak	ostatecznego	
stanowiska	 panelu	 w  kwestii	 braku	 naruszenia	 art.	 3.1(b)	
i 3.2	Porozumienia	w sprawie	subsydiów.

W  maju	 2013  r.	 sprawozdanie	 Organu	 Apelacyjnego	
przyjął	 Organ	 Rozstrzygania	 Sporów	 (DSB).	 Rok	 później	
Kanada	 poinformowała,	 że	 zamierza	 dostosować	 się	 do	
zaleceń	DSB	w sposób	zgodny	ze	swoimi	zobowiązaniami	
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w WTO	 i w  „rozsądnym	okresie”,	 który	został	uzgodniony	
na	10	miesięcy,	a następnie	wydłużony	o 10	tygodni36.

Spór	prawny	 rozstrzygany	na	 forum	WTO	 z udziałem,	
z jednej	strony	Kanady,	z drugiej	zaś	grupy	różnych	państw	
członkowskich	 tej	 organizacji,	 zapoczątkował	 prawdopo-
dobnie	nowy	etap	w historii	sporów	handlowych,	których	
przedmiotem	są	środki	polityki	handlowej	(i w tym	wypad-
ku	 inwestycyjnej)	 mające	 na	 celu	 promocję	 technologii	
prośrodowiskowych.	 Zwraca	 uwagę	 fakt	 udziału	 w  tym	
sporze	państw,	które	nie	są	partnerami	Kanady	w handlu	
energią	elektryczna,	a jednocześnie	same	stosują	podobne	
regulacje.	 Kolejne	 spory	 handlowe	 na	 forum	 WTO	 lub	
z  wykorzystaniem	 rozwiązań	 przewidzianych	 w  ramach	
regionalnych	umów	handlowych	wydają	się	być	tylko	kwe-
stią	czasu.

Podsumowanie i wnioski

1.	 W  ostatnich	 kilkunastu	 latach	 różne	 organizacje	mię-
dzynarodowe	i instytucje	szacowały	skalę	subsydiowa-
nia	 energetycznego.	 Wsparcie	 finansowe	 państwa	
obejmuje	zarówno	energię	wytwarzaną	w sposób	kon-
wencjonalny,	tj.	z węglowodorów,	jak	i ze	źródeł	odna-
wialnych.	 Przeprowadzane	 analizy	 wskazywały	 na	
konieczność	 stopniowej	 eliminacji	 lub	 radykalnego	
ograniczenia	 subsydiowania	 produktów	 energetycz-
nych.

2.	 Według	szacunków	MFW,	subsydia	energetyczne	przed	
opodatkowaniem	wyniosły	492	mld	dolarów,	co	stano-
wiło	0,7%	wartości	globalnego	PKB	w 2011 r.	(i 2013 r.)	
i  zmalały	do	333	mld	dolarów,	 tj.	0,4%	PKB	w 2015 r.	
Wartość	subsydiów	po	opodatkowaniu	(z uwzględnie-
niem	ukrytych	subsydiów)	w 2013  r.	wyniosła	4,9	bln	
dolarów,	 tj.	 6,5%	 wartości	 globalnego	 PKB,	 i  wzrosła	
w 2015 r.	do	5,3	bln	dolarów,	tj.	6,5%	globalnego	PKB.	
Beneficjentem	znacznej	części	subsydiów	są	producen-
ci	 i  konsumenci	 węgla.	 Duże	 kwoty	 wsparcia	 trafiają	
również	 do	 sektora	 ropy	 naftowej,	 gazu	 ziemnego	
i  energii	 elektrycznej	 oraz	 odnawialnych	 produktów	
energetycznych.

3.	 Szacunki	wartości	subsydiów	energetycznych	znacznie	
różnią	się	w zależności	od	instytucji	dokonującej	anali-
zy	 i  przyjętej	 definicji	 subsydiów.	 Niektóre	 instytucje	
stosują	bardzo	szeroką	ich	definicję	i zaliczają	do	sub-
sydiów	 również	 instrumenty,	 które	 są	 powszechnie	
stosowane,	 jak	 np.	 przyspieszoną	 amortyzację	 lub	
obniżone	 stawki	 podatku	 VAT.	 Różnorodność	
publikowanych	 statystyk	 nie	 umniejsza	 jednak	 wagi	
problemu	światowego,	którym	są	stosowane	na	dużą	
skalę	 subsydia	 energetyczne.	 Subsydia	 te,	 poprzez	
zawyżoną	 konsumpcję	 produktów	 energetycznych,	
negatywnie	 wpływają	 na	 stan	 klimatu	 światowego	
i zdrowia	ludzkiego.	

4.	 Subsydia	mogą	mieć	również	pozytywny	wpływ	na	roz-
wój	 nowych	 technologii	 promujących	 wytwarzanie	
energii	 z  surowców	 odnawialnych.	 Pomoc	 publiczna,	
umożliwia	realizację	projektów,	które	byłyby	niemożli-
we	 do	 zrealizowania	 wyłącznie	 w  warunkach	 rynko-

wych.	Wspiera	 realizację	 celów	 strategicznych,	 jak	 na	
przykład	 obniżenie	 emisji	 szkodliwych	 gazów	 cieplar-
nianych.

5.	 Z  punktu	 widzenia	 zasad	 handlu	międzynarodowego	
ustanowionych	 przez	 organizacje	 międzynarodowe,	
jak	np.	WTO,	stosowanie	pewnych	rodzajów	wsparcia	
produkcji	i konsumpcji	energii	jest	dozwolone,	o ile	nie	
stanowi	kategorii	subsydiów	zakazanych	lub	specyficz-
nych	 wyrządzających	 szkodę	 interesom	 handlowych	
innych	 krajów.	 W  przypadku	 kiedy	 subsydia	 zostaną	
uznane	za	 zakazane	 lub	wyrządzające	 szkodę	 istnieje	
możliwość	wystąpienia	na	drogę	rozstrzygania	sporów	
na	forum	WTO.	Pierwsze	takie	spory	w WTO	miały	już	
miejsce	w ostatnich	latach,	a kolejnych,	analogicznych	
można	się	spodziewać.

6.	 Mimo	 wielu	 argumentów	 uzasadniających	 zniesienie	
lub	przynajmniej	znaczne	ograniczenie	skali	dotowania	
energii,	postępowanie	to	wywołuje	nadal	wiele	kontro-
wersji	 i  nie	 wydaje	 się	 prawdopodobne	 osiągnięcie	
szybkiego	postępu	w tej	dziedzinie.	Główną	przeszko-
dą	 są	 względy	 natury	 społecznej,	 przede	 wszystkim	
ryzyko	obniżenia	dochodów	najuboższych	warstw	spo-
łecznych.

7.	 Obecna	 sytuacja	 względnie	 niskich	 cen	 produktów	
energetycznych	na	rynkach	światowych	sprzyja	podję-
ciu	 działań	 reformujących	 zmierzających	 do	 ustano-
wienia	efektywnego	poziomu	cen	produktów	energe-
tycznych.	 Działania	 te	 są	 możliwe	 głównie	 poprzez	
instrumenty	 fiskalne.	W pierwszej	 kolejności	może	 to	
ograniczać	 się	 do	 likwidacji	 zwolnień	 i  ulg	 podatko-
wych,	a w następnej	 –	do	opodatkowania	produktów	
energetycznych	 proporcjonalnie	 do	 wielkości	 emisji	
szkodliwych	gazów.
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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	


