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Związki zawodowe  z zadowoleniem przyjęły wnioski od dawna oczekiwanego studium Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i działającego pod jej auspicjami Międzynarodowego 
Forum Transportu (ITF) – opublikowany ostatecznie w dniu 17 września 2019 roku. Studium zaleca  
przekształcenie subsydiów, nazywanych też pomocą publiczną, dostępnych dla  europejskiej branży 
żeglugowej w taki sposób, aby  zwiększyć korzyści wynikające z ich ceny oraz skuteczność w kontekście 
ochrony krajowych miejsc pracy,  dekarbonizacji branży oraz zmniejszenia kongestii i zanieczyszczania.  

 
Raport ITF-OECD zatytułowany Subsydia morskie – czy warte są swej ceny? zawiera od dawna oczekiwaną 
ocenę reżimów pomocy publicznej (subsydiów) oferowanych przez kraje rozwinięte dla branży transportu 
morskiego. Rządy udzielają wsparcia subsydiom z wielu chwalebnych powodów włącznie ze wzmacnianiem 
konkurencyjności branż morskich, wspieraniem bander narodowych oraz promowaniem zatrudnienia i 
tworzeniem kwalifikowanych miejsc pracy.  
 
Jednak raport ten stanowić będzie wezwanie do przebudzenia się polityków konstruujących owe systemy 
subsydiów, jako że analiza ITF-OECD potwierdza to co pracownicy i ich związki zawodowe od dawna 
podejrzewali – i wyrażali wprost: subsydia morskie nie przyczyniają się do osiągania założonych celów. 
Stanowiska w tym duchu wyrażane były wielokrotnie przez Międzynarodową Federację Transportowców (ITF) i 
Europejską Federację Transportowców (ETF). 
 
Raport dokonuje kompleksowego przeglądu całego zakresu studiów skutków i analiz bezpośrednich i pośrednich 
wpływów subsydiów morskich na branżę żeglugową, ze specyficznym skoncentrowaniem się na  krajach UE 
gdzie pomoc publiczna regulowana jest i monitorowana przez Komisję Europejską. 
 
Ogólny obraz daje niewiele dowodów, że subsydia morskie warte są swej ceny jeśli chodzi o osiąganie ich 
założonych celów, mimo wydawania przez rządy coraz większych na nie środków. 
 

 
 

„SUBSYDIA MORSKIE MAJĄ ŻYWOTNE 
ZNACZENIE, ALE UE MUSI ZMIENIĆ 

PRZEPISY DLA ZAGWARANTOWANIA, 
ŻE RZĄDY WYDAJĄ PIENIĄDZE 
PODATNIKÓW UE JEDYNIE NA 

WSPIERANIE SPÓŁEK TWORZĄCYCH 
KWALIFIKOWANE MIEJSCA PRACY 
DLA KRAJOWYCH MARYNARZY.” 

LIVIA SPERA 
P.o. SEKRETARZA GENERALNEGO ETF 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



Międzynarodowe Forum Transportu (Forum) 
 

Międzynarodowe Forum Transportu – nazywane dalej „Forum” -  jest organizacją międzyrządową z udziałem 60 
krajów członkowskich. Działa jako „think tank” polityki transportowej i odbywa coroczny szczyt z udziałem 
ministrów odpowiedzialnych za transport. Forum jest jedynym organem o charakterze globalnym obejmującym 
wszystkie rodzaje transportu. Forum jest politycznie autonomiczne, zaś administracyjnie zintegrowane jest z 
OECD.  
 
Forum pracuje na rzecz polityk transportowych poprawiających życie ludzi. Jego misją jest pogłębianie 
zrozumienia roli transportu dla wzrostu gospodarczego, zrównoważenia środowiskowego i włączenia 
społecznego oraz podnoszenie rangi polityki transportowej w oczach opinii publicznej. 
 
Forum organizuje dialog globalny na rzecz lepszego transportu. Działa jako platforma prowadzenia dyskusji i 
wstępnego negocjowania zagadnień polityki dotyczącej wszystkich środków transportu. Przeprowadza analizy 
tendencji, umożliwia dzielenie się wiedzą oraz promuje wymianę opinii między decydentami w dziedzinie 
transportu i społeczeństwem obywatelskim. Coroczny Szczyt Forum jest największym na świecie  
zgromadzeniem ministrów transportu i wiodącą platformą globalną dla dialogu dotyczącego polityki 
transportowej.  
 
Polska jest członkiem Forum i uczestniczy w jego pracach. 
 

 Co uczyniono w ramach Raportu Forum? 
 

Raport obejmuje przegląd bezpośrednich i pośrednich subsydiów dostępnych dla transportu morskiego w krajach 
OECD.  Dokonuje on oceny, czy subsydia warte są pieniędzy podatników oraz oferuje zalecenia odnośnie  
sposobów w jaki politycy mogą  zwiększyć skuteczność subsydiów morskich. Analizy oparto o badania danych 
dostępnych w internecie, o ankiety oraz wywiady z odnośnymi interesariuszami i ekspertami.  
Przedstawiciele krajów członkowskich Forum zostali skonsultowani jeśli chodzi o dokładność zebranych 
danych. 
 

JAKI JEST SKUTEK SUBSYDIÓW ŻEGLUGOWYCH W EUROPIE? 
KLUCZOWE WNIOSKI RAPORTU FORUM 

 
Czy więcej statków podnosi bandery UE?    NIE 
 
Podnoszenie i przywracanie bander [narodowych] stanowi jeden z celów subsydiów morskich i stanowi istotną 
część motywacji dla wytycznych UE odnośnie pomocy publicznej.  
 
Spółki Żeglugowe UE są nadał właścicielami 36% globalnej floty żeglugowej, natomiast jedynie 18%  globalnej 
floty zarejestrowane jest pod europejskimi banderami. Wielkość ta zmalała o niemal połowę od roku 1980.  
 

Udział procentowy bander narodowych UE w globalnej flocie 
 

          34 %     ▼     18% 
 
 w  roku 1980         w roku 2018 
 
Czy powstało więcej miejsc pracy dla marynarzy z UE?     NIE 
 
Podstawą wprowadzenia w Zjednoczonym Królestwie subsydium w postaci podatku tonażowego było założenie  
zwiększenia zatrudnienia lokalnych marynarzy. Raport Forum OECD nie znajduje dostatecznych dowodów 
potwierdzających to założenie. 



Podatek tonażowy w Zjednoczonym Królestwie, na przykład, zwiększył tonaż całkowity, ale z powstałych 
miejsc pracy skorzystali w głównej mierze marynarze spoza UE.  
 
Studium nie znajduje także wyraźnych dowodów aby subsydia w kontekście wynagrodzeń (ulgi podatkowe i 
dotyczące ubezpieczeń społecznych) oraz na wspieranie szkolenia, doprowadziły do zwiększenia zatrudnialności 
marynarzy z UE.  
 
„Subsydia mające na celu powrót pod banderę [narodową ] zakładają często, że większa flota pod 
banderą krajową wpływa pozytywnie na zatrudnienie morskie” – raport Forum OECD.  
 

Spadająca liczba marynarzy zamieszkałych w UE 
 
 

 Zjednoczone Królestwo   Niemcy   Francja 
      ▼         ▼         ▼ 
 
 
Korzystny wpływ na morskie klastry i miejsca pracy na lądzie?       NIE 
 
Analitycy nie stwierdzili powiązania między subsydiami morskimi a tworzeniem i ochroną morskich miejsc 
pracy i branż na lądzie. W istocie, subsydia morskie zachęcają często armatorów do budowania nowych, 
większych statków poza obszarem UE.  Łączone jest to z automatyzacją portów, która niszczy miejsca pracy 
związane z obsługą ładunków w portach europejskich. 
 

Udział procentowy statków dla  armatorów z UE zbudowanych w stoczniach UE 
 
 

mniej niż  20% 
 

Korzystny wpływ na dekarbonizację?     NIE 
 
Celem UE jest redukcja emisji pochodzących od środków transportu o 60% do roku 2050. Żegluga krótkiego 
zasięgu powinna pomóc w zdjęciu części transportu towarowego z dróg. Jednak subsydia na połączenia 
żeglugowe krótkiego zasięgu, takie jak wynikające z programu UE Autostrady Morskie, nie są skuteczne. 
Przesunięcie modalne na morze nigdy nie uległo materializacji. 
 
Subsydia morskie nie wpłynęły także na zazielenienie żeglugi, czyli  sprawienie aby stała się bardziej przyjazna 
dla środowiska. W nielicznych przypadkach uwarunkowania środowiskowe są dołączone, a w niektórych  mamy 
do czynienia  nawet z odwrotnym skutkiem w wyniku  zwolnień  z podatku paliwowego jako zachęty  dla branży 
aby nie zabiegała o dekarbonizację.  
 

Cel UE jeśli chodzi o redukcje emisji pochodzących od transportu 
 
 
 

▼  60% 
 

 
 

 
 
 
 



DLACZEGO EUROPIE POTRZEBNE SĄ SUBSYDIA MORSKIE? 
 

Takie systemy jak podatek tonażowy są niezbędne , ponieważ globalna branża żeglugowa jest gniazdem 
nieuczciwej konkurencji. Przypominamy, że jest to korzystniejszy system podatkowy oparty o tonaż statku, a 
zastępuje on w żegludze regularny korporacyjny podatek dochodowy.  
 
System Tanich Bander (FoC) otworzył drzwi dla minimalizowania regulacji, tanich opłat rejestrowych unikania 
podatków i swobody zatrudniania tanich pracowników ze wszystkich krańców świata.  Statek  podnoszący tanią 
banderę rejestrowany jest w danym kraju wyłącznie dla korzystania z niskich podatków, niewielkich 
wynagrodzeń i słabych norm w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa. Ten wyścig do dna wprowadził coraz 
większe trudności dla spółek żeglugowych w rejestrach europejskich,  jeśli chodzi o konkurowanie i zniszczył 
możliwości zatrudniania marynarzy z UE/EOG w przewozach globalnych.  
 
Jeśli Europa zamierza dysponować rentowną branżą żeglugową, bez wątpienia potrzebne jej są subsydia 
morskie, inaczej mówiąc: pomoc publiczna. 
 

 

„JAK DŁUGO SYSTEM NIE ZOSTANIE TOTALNIE 
ZREFORMOWANY, EUROPEJSKIEJ ŻEGLUDZE 
POTRZEBNE BĘDZIE WSPARCIE FINANSOWE. 

PYTANIE DOTYCZĄCE SUBSYDIÓW MORSKICH 
DLA ŻEGLUGI UE NIE BRZMI CZY, ALE JAK. 
EUROPA MUSI WSPIERAĆ SEKTOR LECZ W  

ODMIENNY I BARDZIEJ WYDAJNY SPOSÓB DLA 
AKTYWNEGO WSPIERANIA TWORZENIA MIEJSC 

PRACY I SZKOLENIA MARYNARZY 
ZAMIESZKAŁYCH W EUROPIE.” 

STEPHEN COTTON , SEKRETARZ GENERALNY ITF 
 
 
 

JAK EUROPA MOŻE ROZWIĄZAĆ PROBLEM SUBSYDIOWANIA 
SWEJ ŻEGLUGI? 

Raport Forum zaleca aby wsparcie finansowe dla sektora transportu morskiego było kontynuowane, ale poddać 
je należy pewnym warunkom. Nie wystarczy zwiększanie liczby statków zarejestrowanych pod europejskimi 
banderami. Wszelkie korzystne traktowanie fiskalne powinno mieć przede wszystkim na uwadze tworzenie 
miejsc pracy i szkolenia marynarzy zamieszkałych w Europie.   

Komisja Europejska powinna zmienić swe podejście do subsydiów morskich. A także przyjąć musi i stosować  
ściślejsze kryteria odnośnie zatrudniania, szkolenia i  norm środowiska naturalnego. Wymagać to będzie 
ostatecznie od Komisji uzgodnienia przeglądu i rewizji wytycznych wspólnotowych w zakresie pomocy 
publicznej dla transportu morskiego. Każde Państwo Członkowskie przyznające subsydia morskie powinno być 
za nie odpowiedzialne a sam proces powinien mieć charakter jawny. Europa wymaga także ponownego 
przemyślenia polityki podatkowej i subsydiów dla wsparcia korzystania z paliw alternatywnych  i energii 
odnawialnej w żegludze.  

 

 

 

 



Istniejące subsydia nie zdołały osiągnąć swych założonych początkowo celów.  ETF/ITF i afiliowane z nimi 
związki zawodowe wzywają Unię Europejską do zreformowania wytycznych o pomocy publicznej dla 
transportu morskiego i zamknięcia istniejących luk . W szczególności, wspieramy zalecenia zawarte w raporcie 
Forum aby ustanowić ściślejsze powiązanie pomiędzy przyznawaniem subsydiów i wymaganiem podnoszenia 
bandery UE/EOG  i zatrudniania marynarzy z UE/EOG, zwłaszcza w sytuacji  kiedy dany statek eksploatowany 
jest głównie na wodach unijnych/europejskich.  

Zatem nie ulega wątpliwości, że omawiany raport Forum stanowi spełnienie nadziei jakie wiązał z nim od dawna  
europejski ruch związkowy. Mieliśmy bowiem nadzieję, że dostarczy on nam silnych argumentów 
przemawiających za zmianą dotychczasowego sposobu udzielania pomocy żegludze ze środków publicznych, a 
tym samym będzie stanowił wsparcie w prowadzonej przez ETF Kampanii Fair Żeglugi oraz zabiegania o 
stworzenie Europejskiej Przestrzeni Morskiej pozbawionej dumpingu socjalnego. Tak też się stało. 

Omawiany tu raport Forum jest dokumentem dość obszernym: liczy 70 stron i zawiera 10 wykresów oraz 9 
tabel. Niemożliwe jest zatem szczegółowe jego omówienie, zwłaszcza w kontekście przydatności dla ruchu 
związkowego, a więc z perspektywy wykorzystania go z korzyścią dla marynarzy. Ograniczymy się do 
zamieszczonego na wstępie raportu podsumowania oraz do zaprezentowanych zaleceń. W dalszej części, tekst 
drukiem wytłuszczonym jest tekstem pochodzącym z raportu Forum, natomiast kursywą zamieszczono  
komentarze Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ ”Solidarność” – zwanej dalej „Sekcją”. 

WNIOSKI STUDIUM FORUM 
Subsydia morskie odnoszą się do wspierania bandery narodowej, zatrudnienia marynarzy, 
konkurencyjności klastrów morskich, promowania wysokiej jakości standardów i utrzymywania łączności 
morskiej. Mogą one przyjmować formę wydatków budżetowych, wydatków podatkowych  oraz 
przenoszenia ryzyka finansowego na rządy. 
 
Wszystkie te elementy są interesujące z perspektywy pracowników i ich przedstawicielstw związkowych , 
zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym i międzynarodowym. Szczególnie ważne jednak znaczenie ma 
zwrócenie uwagi na zagadnienia zatrudniania marynarzy i wspierania bandery narodowej. Jest to powrót do 
początkowych ( sprzed wielu lat) uzasadnień  pomocy publicznej dla żeglugi. Nie wydaje się bowiem co najmniej 
logiczne i zasadne, aby podatnik danego kraju ponosił koszty zatrudniania obywateli krajów trzecich, zwłaszcza 
spoza Europy. Tymczasem aktualnie taka właśnie sytuacja ma miejsce. Generalny wniosek jest jednak taki, że 
przy określonych warunkach – a zdaniem autorów raportu należy je poddać przeglądowi, aktualizacji i rewizji – 
pomoc  publiczna  jest możliwa w kontekście żeglugi. Należy zatem zdecydowanie odrzucić wszelkie sugestie, 
często pojawiające się w rokowaniach, że przepisy wspólnotowe zabraniają wspierania ze środków publicznych  
tego rodzaju działalności gospodarczej.  
 
Co najmniej 3 mld € rocznie wydawane są  na zaledwie trzy subsydia morskie w krajach OECD; podatki 
tonażowe, zwolnienia podatkowe paliw dla żeglugi krajowej oraz środki fiskalne dla obniżania kosztów 
płac marynarzy. Luki systemowe w danych oznaczają, że obraz dotyczący wartości monetarnej subsydiów 
morskich jest niekompletny. Subsydia przyznawane przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej 
podlegają kontroli przez Komisję Europejską kiedy odpowiadają prawnej definicji pomocy publicznej.  
 
Pewne rozwiązania notyfikowane są i podlegają decyzjom Komisji Europejskiej. Inne nie podlegają 
wymaganiu notyfikacji, ale nadal podlegają pewnemu zgłaszaniu i obowiązkom jawności. Pewne subsydia 
morskie mogą nie stanowić pomocy publicznej, wobec czego nie muszą być zgłaszane do Komisji 
Europejskiej.  
 
Oba powyższe ustępy wskazują na odpowiedzialność Komisji Europejskiej za strategiczne rozwiązania dotyczące  
żeglugi wspólnotowej. Skoro bowiem Komisja przejęła obowiązek podejmowania decyzji o skali, zakresie i 
stosowaniu, przynajmniej pewnych subsydiów, odpowiedzialna jest równocześnie za takie modyfikowanie swych 
postanowień aby spełniały one zamierzoną rolę. Tymczasem zabiegi, przynajmniej ze strony europejskich 
związków zawodowych marynarzy, o przeprowadzenie wymaganych zmian w zakresie Wytycznych Pomocy 
Publicznej dla transportu spełzały jak dotąd na  niczym; co w świetle niniejszego raportu Forum uznać można za 
zaniedbanie Komisji w odniesieniu do tak ważnego sektora gospodarczego jakim jest żegluga. W ramach swego 
stosunku do pomocy publicznej dla żeglugi  warto zwrócić uwagę Komisji Europejskiej, że wszelkie jej 
zaniedbania albo opieszałość, mogą być uznane za naruszenie różnych opcji strategicznych jakie Państwa 



Członkowskie przywiązywać mogą do swych flot narodowych. Komisja działać musi w interesie wspólnym całej 
UE, a nie poszczególnych grup interesów czy ugrupowań lobbingowych, których interesy wcale nie muszą być 
wspólne dla całej Unii. 
 
Podatek tonażowy stanowi jedno z głównych subsydiów morskich.  Uznawane jest za subsydium ukryte, 
ponieważ podatek specyficzny dla żeglugi, oparty o tonaż statku,  zastępuje regularny podatek od 
dochodu korporacyjnego, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. [ W Polsce znany pod akronimem 
CIT – dop. tłum.] Wynikiem jest korzystniejsze traktowania podatkowe. Średnie wydatki na podatek 
tonażowy w krajach OECD szacuje się na 1 mld € rocznie, od roku 2000. Zakres tych subsydiów morskich 
rozszerzony został w ostatnich dekadach. Warunki subsydiów stały się bardziej hojne a zakres  
działalności nimi objętych uległ zwiększeniu.   
 
Charakter aktualnych subsydiów morskich jest raczej defensywny niż strategiczny. Wzrosły z uwagi na 
dwa wydarzenia: otwarte rejestry statków w krajach rozwijających się ( „tanie bandery”) oraz subsydia w 
innych krajach rozwiniętych.  Stąd, systemy subsydiów morskich często obejmują pojęcie podatku 
tonażowego jako sposób wyrównania pola gry dla branży żeglugowej krajów rozwiniętych w konkurencji 
z tanimi banderami.  Komisja Europejska sformułowała Wytyczne o Pomocy Publicznej mając na celu 
uniknięcie konkurencji fiskalnej między Państwami Członkowskimi. Wytyczne te wyjaśniły jaka pomoc 
publiczna może być wdrażana przez Państwa Członkowskie  dla promowania interesów transportu 
morskiego Unii Europejskiej w jej konkurencji z rejestrami żeglugowymi spoza UE, ale wymagać będą 
uaktualnienia.  
 
Nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej przewidzieć na jaki rodzaj uaktualnień zdecyduje się Komisja 
Europejska.  Nie powinno się jednak zapominać, że jeśli chodzi o konkurencję z FoC , sam podatek tonażowy nie 
jest w stanie wyrównać pola gry. Po przeciwnej stronie mamy często do czynienia z rajami podatkowymi i 
państwami bandery, które nastawione są wyłącznie na wpływy pochodzące z zarejestrowania statków (opłaty 
rejestrowe), przywiązując niewielką wagę, jeśli jakąkolwiek, do podatku CIT, albo jego zmodyfikowanej formy: 
podatku tonażowego. W tej sytuacji .jeśli  nadal zamierzamy zachować flotę pod banderami UE, musimy 
poważnie zastanowić się nad rozszerzeniem listy subsydiów morskich  o zupełnie nowe rozwiązania.  
 
Studia wpływu nie wykazały wyraźnych dowodów skuteczności subsydiów morskich w kontekście 
osiągania  ich założeń. Lokalne bandery i zatrudnienie marynarzy w ramach UE wykazują w istocie 
spadek.  Połączenia żeglugi morskiej krótkiego zasięgu w ramach unii nadal pozostają dość ograniczone. 
Jednak subsydia morskie mogły zwiększyć płynność spółek żeglugowych, pozwalając niektórym z nich  
odnowić lub zwiększyć swą flotę. Spowodowało to nadmierny nadtonaż, zaś statki zamawiane były przede 
wszystkim w stoczniach azjatyckich. Wynikające z tego szczyty ładunkowe, zwiększone rozmiary statków 
i w efekcie konsolidacja spółek przewożących kontenery miały mieszany wpływ na zatrudnienie w portach 
i na lądzie.  
 
Nie jest to optymistyczny obraz dotychczasowej polityki unijnej w zakresie wspierania rodzimego sektora 
żeglugowego. W zakresie celów głównych nie odnotowano powodzenia, natomiast skutki wtórne  albo uboczne  
raczej nie odpowiadają ogólnemu, strategicznemu rozwojowi gospodarki morskiej UE. Mamy zatem do 
czynienia z kolejnym uzasadnieniem potrzeby obszernej rewizji zasad pomocy publicznej (subsydiów) UE. 
 
Kraje OECD wydają znaczne i rosnące kwoty pieniędzy na utrzymanie krajowych branż żeglugowych, 
wysoce zglobalizowanego i mobilnego sektora. Dowody wskazują jednak na ograniczone korzyści dla 
szerszej gospodarki krajowej wynikające z utrzymania statków pod banderami narodowymi. Dlatego  
istnieje przestrzeń dla przekierowania subsydiów w taki sposób, aby bardziej skutecznie przyczyniały się 
do szerszych celów polityki publicznej. 
 
W ustępie niżej wskazano pewne pozaekonomiczne korzyści mogące by ć wynikiem subsydiów, aczkolwiek 
autorzy po raz kolejny ominęli w tym miejscu potrzeby strategiczne poszczególnych państw dotyczące 
dysponowania własną flotą handlową (elementy obronności, zabezpieczenia w sytuacji katastrof  żywiołowych, 
nieprzewidziane potrzeby zaopatrzenia kraju, niezależność energetyczna, etc,)  
     



Powinno to obejmować dekarbonizację transportu oraz redukcję kongestii i zanieczyszczania obszarów 
miejskich. Wymagana jest większa koncentracja na osiąganiu szerszego porozumienia międzynarodowego  
odnośnie wspólnych zasad prowadzących do zaprzestania szkodliwej konkurencji w zakresie podatków i 
subsydiów. Wymagane jest także przesunięcie skoncentrowania na subsydia, które są wyraźnie powiązane  
z osiągnięciem bardziej dostrzegalnych celów politycznych i podlegają rygorystycznej weryfikacji.  
 
Pomijając w tym miejscu wszelkie dalsze szczegółowe rozważania należy wspomnieć, że  zawarta we wnioskach 
Forum OECD wskazówka o konieczności dokonania istotnego przeglądu zadań przyznawania pomocy publicznej 
żegludze stanowi poważne wyzwania dla ruchu związkowego, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym jak i 
międzynarodowym. Przedstawiciele związków zawodowych muszą być na taki proces przygotowani. Muszą 
wypracować postulaty i  rozpoznać przeszkody występujące w ich krajach  jeśli chodzi o spełnienie w całej 
rozciągłości (we wszystkich aspektach – także tych dotyczących zatrudniania i szkolenia marynarzy) założeń  
pomocy publicznej dla żeglugi.  
 
CO ZALECAMY  
 
Przeorientowanie i harmonizacja polityk subsydiów morskich 
Kraje udzielające istotnych subsydiów morskich korzystać mogą z systematycznych przeglądów swych 
subsydiów. W ramach UE, ocena Wytycznych Pomocy Publicznej  jest zagwarantowana, celem 
dokonywania oceny, które  instrumenty są najlepiej dostosowane do wspieranie specyficznych orientacji  
strategicznych. Wytyczne Morskiej Pomocy Publicznej UE z roku 2004  mają na celu harmonizację 
pomocy publicznej – zwłaszcza w kontekście podatku tonażowego -  wydają się nie powstrzymywać 
„wyścigu do dna”.  Zatwierdzone systemy podatku tonażowego, dla Polski (2009) , Chorwacji (2015) oraz 
dla Malty (2017), są w istocie bardziej szczodre – jeśli chodzi o warunki i obciążenia podatkowe – w 
porównaniu z tymi przyznanymi wcześniej. Globalna dyskusja nad podatkami tonażowymi powinna 
powiązana być  z inicjatywą G20 OECD znaną pod nazwą Erozja Podstawy Opodatkowania i Transfer 
Zysków (BEPS).  
 
Słusznie w ustępie powyższym Forum OECD wskazuje na spore rozbieżności w istniejących systemach podatku 
tonażowego mającego wspierać narodową żeglugę. Mimo wprowadzenia mechanizmów monitorowanie i 
kontrolowania przez Komisję Europejską (np. w postaci mechanizmu notyfikacji), systemy te dalekie są od 
harmonizacji, a to może w skrajnym przypadku prowadzić do powstania tanich (póki co tylko tańszych ) bander 
wśród Państw Członkowskich UE. Otwarte pozostaje pytanie czy i jak daleko Komisja Europejska przewodzić 
będzie „wyścigowi do dna”, skoro często słyszy się ze strony armatorów, że gotowi są do powrotu pod  
narodowe bandery tylko w sytuacji, kiedy będą one oferowały warunki lepsze (dla armatorów) od tych 
proponowanych przez tanie bandery. Innym ciekawym odniesieniem w tym ustępie jest zacytowanie  inicjatywy 
BEPS. Nie miejsce tu aby szczegółowo ją omawiać, ale warto zwrócić uwagę, że inicjatywa ta zainaugurowana 
19 lipca w roku 2013 nie przyniosła dotychczas istotnych zmian korzystnych dla branży żeglugowej. Oby 
sugestie zawarte w raporcie Forum nie okazały się jeszcze jednym dokumentem schowanym głęboko w 
szufladach decydentów. Do strony związkowej będzie należało zabieganie o ich realizację a także o 
przekonywanie opinii publicznej do słuszności [oraz opłacalności] stosowania we właściwy sposób subsydiów 
morskich. 
 
Wyjaśnienie celów subsydiów morskich 
Subsydia morskie mają często wielorakie cele. Jednak najbardziej skuteczne subsydia wymierzone są w 
wyraźne i precyzyjne cele. Owe cele powinny być sformułowane w taki sposób aby umożliwić ocenę 
ilościową ich skuteczności. Pewne cele strategiczne możliwe są do osiągnięcia bardziej skutecznie przy 
zastosowaniu bardziej nacelowanych instrumentów, a nie instrumentów o charakterze generycznym, 
takich jak podatek tonażowy. W niektórych przypadkach, podstawy subsydiów nie są dostatecznie jasne. 
Dyrektywa UE dotycząca podatku energetycznego stwierdza, że paliwa morskie należy zwolnić  z 
opodatkowania, chociaż Państwa Członkowskie mogą ograniczać zakres tego wyłączenia.  Nie prowadzi to 
do zbieżności z polityką UE dotyczącą dekarbonizacji transportu i powinno zostać rozpatrzone na nowo.  
 
Innymi słowy, Forum OECD stwierdza, że podatek tonażowy w jego obecnej formule nie przyniósł oczekiwanych 
skutków. Opinię taką wyrażały związki zawodowe marynarzy od wielu lat. Pamiętać w tym miejscy wypada, że 
dla uratowania europejskiego zatrudnienia – a jest to jedna z nielicznych dróg pozwalających przekonać opinię 



publiczną do zgody na pomoc publiczną dla armatorów – jest wprowadzanie symetrycznie zachęt [subwencji] 
dla armatorów i dla marynarzy.  
 
Większe uwarunkowanie subsydiów morskich od pozytywnych skutków 
Większość subsydiów morskich przyznawana jest pod jedynie nielicznymi warunkami. Wyjątkiem jest tu 
system podatku tonażowego w Zjednoczonym Królestwie, który zawiera wymaganie szkoleniowe.  Podatki 
tonażowe w Norwegii i w Portugalii są bardziej korzystne dla czystszych [bardziej ekologicznych] statków. 
Jeśli subsydia morskie miałyby zostać zachowane, muszą być w sposób wyraźny powiązane z osiąganiem 
określonych celów politycznych, tak jak ma to miejsce w Zjednoczonym Królestwie, Norwegii czy 
Portugalii. Mogłoby to przyjąć formę ściślejszego powiązania między subsydiami i podnoszeniem bandery 
Unii Europejskiej /Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) i korzystaniem z marynarzy z tego 
obszaru, zwłaszcza kiedy statek eksploatowany jest głównie na wodach europejskich. 
  
Już na bardzo wczesnym etapie przygotowania polskiego systemu podatku tonażowego  KSMMiR NSZZ ”S” 
sugerowała pewne uwarunkowania możliwości wyrażenia zgody na stosowanie podatku tonażowego wobec 
statków podnoszących polską banderę. Sugerowaliśmy wówczas przyjęcie rozwiązania brytyjskiego tj. 
uzależnienie podatku tonażowego od zapewnienia szkolenia określonej liczby kadetów (w zależności od tonażu 
zwolnionego z CIT). Już wówczas bowiem przewidywaliśmy trudności w odbywaniu praktyk morskich. Ani 
decydenci polityczni ani administracja ani też armatorzy nie wyrazili zgody na takie rozwiązanie. Tymczasem 
problem praktyk morskich nie tylko istnieje, ale staje się coraz bardziej dotkliwy, a jego rozwiązanie coraz 
trudniejsze. Nadal uważamy, że nie sposób poważnie traktować krajowego systemu szkolnictwa morskiego bez 
dysponowania dobrze prosperującą flotą narodową. Powiązanie przyznawania subsydiów z warunkami 
ekologicznymi jest co do zasady słuszne, ale ryzykowne z punktu widzenia organizacji reprezentujących 
marynarzy, gdyż mogą doprowadzić do zgubienia zainteresowania (a nawet wymagania) zatrudniania  
europejskich marynarzy. Sprawa ta wymaga szczegółowego omówienia. 
 
Zaprojektowanie subsydiów morskich w taki sposób aby nie powodowały zakłóceń na rynku 
Niektóre systemy subsydiów ewaluowały w sposób zakłócający rynki.  Liczne systemy podatku 
tonażowego także obecnie obejmują zyski z eksploatacji terminali. Korzyści te pionowo integrują spółki 
żeglugowe konkurujące z operatorami terminali, operatorów statków i spedytorów ładunków nie 
mogących korzystać z podobnych udogodnień podatkowych. Odnośne regulacje, takie jak Wytyczne 
Pomocy Publicznej UE, powinny zostać zmienione/poprawione w taki sposób aby pozwalały unikać  
zakłóceń rynkowych i wyzwoliły aktywności uprawnione do korzystniejszego traktowania podatkowego w 
ramach systemów podatku tonażowego.  
 
Jeżeli dobrze rozumiemy autorów raportu Forum OECD, sugerują oni ,że samo obniżanie obciążeń w  
systemach podatku tonażowego jest drogą donikąd, a właściwie narusza stabilizację rynku poprzez 
konkurowanie podatkami, żeby nie wspomnieć o nieudanej próbie regulowania/kontrolowania/monitorowania 
przez Komisję Europejską. Skoro bowiem, co potwierdza  raport, istnieją bardziej lub mniej korzystne dla 
armatorów systemy podatku tonażowego – z ogólną tendencją do ich obniżania z upływem czasu w kolejnych 
krajach wprowadzających taki system – a wszystkie musiały uzyskać akceptację Komisji, nie oznacza to nic 
innego jak ułomność regulacji. Przybliża nas to do ponownego zainteresowania się koncepcjami lansowanymi 
przez ETF/ITF, zarówno od wielu lat jak i w ramach nowych projektów. Mamy tu w szczególności na myśli 
dyrektywę dotyczącą obsady załogowej i warunków zatrudniania na statkach w żegludze europejskiej,  
zastosowanie w  branży żeglugowej Europejskiego Filara Socjalnego, wprowadzenie Europejskiej Przestrzeni 
Morskiej (EMS) wolnej od dumpingu socjalnego, równego wynagrodzenia za pracę tej samej jakości, Europejski 
Certyfikat Doskonałości, STCW + na wodach europejskich i dla marynarzy zamieszkałych w Europie, etc. 
Realizacja tychże postulatów doprowadzi do ustanowienia równego pola gry w europejskiej żegludze, gdzie 
konkurencja oparta będzie w głównej i istotnej mierze na jakości świadczonych usług.  Nie ma zatem przesady w 
twierdzeniu, że opublikowany właśnie Raport Forum OECD pozwala europejskim związkom  zawodowym 
reprezentującym  gospodarkę  morską  nadać nowy impet prowadzonej aktualnie przez ETF Kampanii Fair 
Żeglugi. 
 
Większa jawność powinna zwiększyć efektywność subsydiów morskich.  Kraje UE podlegają 
wymaganiom zgłaszania subsydiów morskich, ale wydają się one być luźno przestrzegane przez Państwa 
Członkowskie.  Komisja Europejska powinna wyraźnie stwierdzić, że morska pomoc publiczna w 



przyszłości przyznawana będzie jedynie pod warunkiem uzyskiwania sprawozdań o skutkach,  które będą 
dostępne publicznie. Obowiązek sprawozdawania stosowania i skutków ilościowych subsydiów morskich 
może pomóc znaleźć sposoby uczynienia subsydiów bardziej skutecznymi. Rządy powinny wydawać 
wiarygodne,  zharmonizowane dane o zatrudnieniu morskim, zgodnie z danymi publikowanymi przez 
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego [EMSA].  Jawność wokół subsydiów morskich w krajach 
spoza UE powinna ulec poprawie w podobny sposób.  
 
W tym ostatnim ustępie zamieszczone są tezy i stwierdzenia sprawiające z jednej strony zdziwienie, a z drugiej 
satysfakcję dla ruchu związków zawodowych. Wymienimy tu jedynie kilka. Zdziwienie. Przypominamy, że 
krytyczny opis aktualnego stanu formalno-prawnego unijnych zasad pomocy publicznej dla żeglugi krytykowany 
jest przez tych samych ministrów odpowiedzialnych w UE za żeglugę, którzy – poprzez Radę – są  
współtwórcami  wspólnotowych ram prawnych. Jak wspomnieliśmy wcześniej Forum Transportu OECD ma 
szerszy charakter (60 państw członkowskich ), a zatem bliższy jest organu globalnego, ale wystarczy pamiętać 
jak często zarówno funkcjonariusze Komisji jak i armatorzy tłumaczą imposybilizm wprowadzania korzystnych 
dla europejskiej żeglugi zmian globalnym charakterem branży. Z drugiej strony, ETF często w przeszłości  i 
obecnie wypowiada się za wiodącym charakterem Unii w żegludze, zwłaszcza na wodach unijnych/EOG. 
Przypominamy lansowaną przez nas koncepcję Europejskiej Przestrzeni Morskiej (EMS), Satysfakcja. ETF wraz 
z ECSA zabiegają o realizację projektu MapMar mającego na celu gromadzenie danych o europejskich 
profesjonalistach morskich w Europie. OECD potwierdza w ten sposób nasz sposób myślenia, a także zaległości 
występujące w tej kwestii. Ilustracją obecnego stanu rzeczy w Polsce jest brak wiarygodnych danych oficjalnych 
na temat łącznej liczby krajowych profesjonalistów morskich. Wydaje się, że w wielu praktycznych aspektach, 
bez wiedzy na ten temat bardzo trudno jest kształtować krajową, a tym samym regionalną, unijną, wspólnotową  
strategię i politykę żeglugową. 
 

KONKLUZJE 
Liczne kraje stosują subsydia dla żeglugi morskiej chociaż ich pełen zakres pozostaje nieznany z powodu 
luk w danych systemowych.  Głównym wyzwaniem w kontekście kształtowania polityki są ograniczone 
dowody. że subsydia morskie przyczyniają się do osiągania założonych celów, na przykład w kontekście 
obrony krajowych rejestrów statków i zatrudnienia marynarzy.  Przeorientowanie polityk subsydiów 
morskich może poprawić wyniki i powstrzymać wyścig do dna między reżimami subsydiów. Globalny ład 
reform byłby idealny dla zagwarantowania równego pola gry konkurujących bander, ale narastająca 
poprawa może być osiągnięta a subsydia staną się skuteczniejsze jeśli ich cele zostaną wyjaśnione oraz 
kiedy subsydia uzależnione zostaną od przynoszenia pozytywnych skutków, np. dekarbonizacja i 
zatrudnienie. Systemy wprowadzające największe naruszenia gospodarcze, powinny poddane być 
reformie w trybie priorytetowym. Ogólnie, większa jawność wokół subsydiów morskich prowadzić będzie 
do poprawy skuteczności w osiąganiu ogólnych celów politycznych. 
 
 
Wszystkie zamieszczone tu komentarze dotyczące raportu Forum OECD maja charakter wstępny. Jak już 
wspomnieliśmy wcześniej, dokument jest obszerny i wymaga szczegółowej analizy a opublikowano go w dniu 17 
września 2019. ETF/ITF zobowiązują się do realizacji tego zadania, odsyłamy zatem na strony internetowe tych 
organizacji,   
 
Szukajcie w sieci oryginału dokumentu  jako : ITF ( 2019), :Maritime Subsidies: Do They Provide Value 
for Money?”, International Transport Forum Policy papers, No.70 , OECD Publishing , Paris 
 
 
 
  
 
 
 
 


