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Wpływ na bud żety gospodarstw 
domowych i koszty produkcji 

przemys łowej      



Kierunki oddziaływania polityki klimatycznej 
na gospodarstwa domowe

�Wzrost cen energii elektrycznej i ciepła (EU ETS)
�Wzrost cen pozostałych paliw – podatek węglowy lub inny 
instrument redukcji (Non ETS)
�Spadek PKB -> spadek dochodów rozporządzalnych 

Powyższe czynniki prowadzą do wzrostu udziału kosztów energii w budżetach 
domowych



Polska już obecnie należy do krajów o najwyższym 
udziale kosztów energii w budżetach gospodarstw 
domowych , ok. dwukrotnie wyższym niż średnio w UE

Źródło: Eurostat, dane dla roku 2012

Oznacza to znacznie 
większą wrażliwość
społeczną na wzrost cen 
energii.

Uwaga: Brak danych dla 
Chorwacji,Bułgarii,Grecji,Litwy, Rumunii 



Udział kosztów energii w budżetach 
gospodarstw domowych, Scenariusz 

Referencyjny 
Udział w stosunku do średniej dochodu

w  [%]
Udział w stosunku do mediany dochodu 

w [%]

Mediana dochodu: przedstawia poziom dochodu dostępny dla połowy gospodarstw domowych

Wnioski: 
•Jedynie polityka bez redukcji CO2 daje szanse na stopniowe zmniejszenie presji kosztów 
energii na budżety gospodarstw domowych 
•Obecne propozycje, oprócz wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła wymuszają także 
wzrost cen pozostałych paliw, na skutek zrównania obciążeń sektorów ETS i Non ETS



Zróżnicowana sytuacja krajów w UE
Udział przemysłu w tworzeniu PKB w 2013 r. w [%]

Polska należy do krajów o wyższym od średniej unijnej 
udziale przemysłu w PKB, co oznacza poważne skutki 
osłabienia konkurencyjności przemysłu

Źródło: Eurostat



Kierunki oddziaływania polityki klimatycznej 
na koszty produkcji 

Polityka klimatyczna powoduje wzrost kosztów produkcji przemysłowej 
poprzez następujące mechanizmy: 

�przyrost bezpo średni z tytułu kosztów emisji CO2 ponoszonych 
przez przedsiębiorstwa (na produkcję ciepła i produktów objętych 
systemem EU ETS) – niedostateczne przydziały darmowe (benchmarki 
gazowe)

�przyrost po średni poprzez wzrost cen energii elektrycznej (na 
wskutek obciążenia producentów energii elektrycznej kosztami emisji 
CO2);

�przyrost bezpo średni kosztu z tytułu prawdopodobnego podatku 
od emisji CO2 (dotyczy rodzajów produkcji, które nie są objęte 
systemem EU ETS). 



Przyrost kosztów produkcji na skutek polityki 
klimatycznej w porównaniu z wynikiem finansowym 
brutto z 2012 roku w całym przemyśle 



Ceny energii elektrycznej dla przemysłu
Bogatsze kraje UE chronią konkurencyjność przemysłu 
przerzucając część kosztów na odbiorców bytowych

Komentarz:
�Bogatsze kraje UE mają większe możliwości przerzucenia kosztów wytwarzania energii 
na odbiorców bytowych, co daje możliwość zaoferowania niższych cen dla przemysłu. 

�Biedniejsze kraje UE musza chronić odbiorców bytowych ,czego efektem są wyższe 
ceny dla przemysłu w relacji do cen dla gospodarstw domowych. W efekcie ceny dla 
przemysłu są w tych krajach wyższe niż w krajach bogatszych. 

Źródło: 
Obliczenia własne na 
podstawie danych 
Eurostat

Grupy krajów 

UE

Poziom 

PKB 

per 

capita 

2011

Udział

przemy

słu w 

PKB 

2011

Cena energii elektr. 

w 2012 r.

Dynamika cen energii 

elektr. 2008-2012

Relacja ceny 

en. elektr. dla 

gosp. dom. do 

cen dla 

przemysłu 

2012

dla 

przemysłu

dla gosp. 

dom
dla przemysłu

dla gosp. 

dom

EUR/os.
% EUR/MWh 2008=1,00 cena dla 

prz.=100%

Stare państwa 

członk. (UE-15) 27 731 17,6 99,3 204,5 1,11 1,16 206

Nowe państwa 

członk. (NMS-

12) 9 425 23,5 108,8 156,0 1,24 1,28 143



Inne skutki jako ściowe oraz 
główne problemy z polityk ą

unijn ą



Inne skutki polityki klimatycznej 
oddziałujące na konkurencyjność przemysłu 
w Polsce

1. Pogorszenie konkurencyjności przemysłu polskiego wobec firm 
unijnych i światowych 

2. Zagrożone bezpieczeństwo dostaw energii 
� wzrost ryzyka inwestycyjnego 

� ograniczenie zakresu możliwych do wykorzystania opcji technologicznych 

3. Spadek atrakcyjności inwestycyjnej w przemyśle
� nieprzewidywalność warunków działania

� osłabienie sektorów z własnym know – how 

4. Spadek wartości przedsiębiorstw energetycznych i 
energochłonnych

5. Gwałtowne osłabienie dobrze rozwiniętych łańcuchów wartości 
dodanej i sieci kooperacyjnych w Polsce

6. Ogromne dylematy strategiczne w energetyce

7. Skomplikowane, niejasne i mało stabilne regulacje prawne



Kluczowe problemy Polski z polityką
klimatyczną UE

1. Polityka klimatyczna EU vs Porozumienie z Paryża czyli:
EU level playing field vs global level playing field

2. Sukces negocjacji w Paryżu? Tak, ale…

3. … Polska nadal podlega polityce UE także w latach 2020 – 2030     
a nie elastycznym mechanizmom Porozumienia z Paryża 

1. Kluczowy problem leży nie tyle w dążeniu UE do redukcji CO2, ale w 
narzuceniu sposobu realizacji tych celów poprzez system EU ETS:

�Przewidywane rosnące ceny CO2
�Wzrost cen energii elektrycznej i ciepła
�Zablokowanie już obecnie nowych inwestycji w technologie węglowe 
�Ogromna niepewność co do przyszłości polskiej energetyki (rosnące 
ceny CO2 i ich skutki)



Wnioski

1. Polityka klimatyczna EU generuje ogromne zagrożenia społeczne i 
gospodarcze w Polsce przede wszystkim z powodu zastosowanych 
instrumentów redukcji (EU ETS) 

2. Zastosowane mechanizmy ochrony konkurencyjności przemysłu UE 
są niewystarczające 

3. Porozumienie Paryskie uzasadnia zmianę podejścia UE w kierunku 
rozwiązań bardziej elastycznych zgodnie z hasłem: wspólne cele –
własna (Polska) droga

4. Polska w ramach Porozumienia Paryskiego mogłaby dokonać
redukcji emisji CO2 do roku 2030 o 40% w stosunku do emisji z roku 
1988 (rok bazowy z Protokołu z Kioto) – analogicznie do celów UE

5. Zastosowanie własnych instrumentów redukcji skutki znakomicie 
ograniczy negatywne skutki dla gospodarki i gospodarstw 
domowych

6. Polityka unijna jak dotąd nie dostrzega tych dylematów ….


