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IZABELA KLOC
Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
sprawozdawca projektu rozporządzenia dotyczącego CBAM 
w komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)



Na początku konferencji profesor 
Ryszard Legutko stwierdził, że 
cło od śladu węglowego budzi  

w Europie ogromne nadzieje, ale także bardzo 
poważne obawy. Myślę, że przebieg debaty tylko 
nas utwierdził w tym przekonaniu. CBAM nie 
jest mechanizmem zero-jedynkowym, dobrym 
albo złym. Musimy inaczej stawiać pytania. Co 
zyskujemy, a co tracimy dzięki CBAM? Czy ten 
bilans wychodzi przynajmniej na zero?

Jeśli dzięki nowym regulacjom umocni się 
konkurencyjność i niezależność unijnej gospo-
darki, a w skali globalnej spadnie emisja dwu-
tlenku węgla - to CBAM spełni oczekiwania. 

Nie możemy jednak zapominać o zagrożeniach. 
Jeśli nasi globalni partnerzy inaczej zinterpretu-
ją intencje Unii Europejskiej, wtedy może nam 
grozić handlowa wojna o klimat. Inne ryzyko, 
to perspektywa likwidacji uprawnień do bez-
płatnej emisji dwutlenku węgla. Podczas kon-
ferencji mówiliśmy wielokrotnie czym to grozi, 
zwłaszcza Polsce, a w szczególności Górnemu 
Śląskowi. 

Wszystko o czym mówiliśmy podczas debaty 
stanowić będzie niezwykle cenny, merytoryczny 
wkład w proces tworzenia unijnego prawa w naj-
bardziej jego wrażliwym segmencie, jakim jest 
polityka energetyczno-gospodarcza. 

CBAM nie jest 
mechanizmem 
zero-jedynkowym, 
dobrym albo złym
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MATEUSZ MORAWIECKI
Prezes Rady Ministrów

Polska nie może ponosić 
nadmiernych kosztów 
transformacji energetycznej
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Wiadomo, że polityka klimatyczna 
jest bardzo mocno nasycona ide-
ologią. Trudno wchodzić w pole-

miki z najbardziej zagorzałymi zwolennikami 
natychmiastowej polityki na rzecz neutralności 
klimatycznej, czy z tymi na antypodach tej dys-
kusji, którzy mówią, że nie należy w ogóle po-
dejmować tej pałeczki. Jedni i drudzy stanowią 
swego rodzaju ekstrema. 

DROGA POLSKIEGO PRZEMYSŁU 
TO DROGA ŚRODKA. 

Powinniśmy korzystać z tego co dla nas 
będzie najlepsze, a jednocześnie odpowiadać 
na wyzwania związane z polityką klimatycz-
ną w sposób taki, aby zachować jak najwięcej 
miejsc pracy w przemyśle i jednocześnie kon-
sekwentnie dokonywać transformacji energe-
tycznej. 

Polska wydaje rocznie na import gazu, ropy  
i węgla ok. 50-80 mld zł. Płacimy Rosji, Nor-
wegii czy Arabii Saudyjskiej gigantyczne pie-
niądze. Mamy gigantyczny deficyt w handlu su-
rowcami. W naszym najlepszym interesie jest, 
by pozbyć się tej metazależności. 

PODATEK GRANICZNY OD ŚLADU  
WĘGLOWEGO MOŻE WYRÓWNAĆ SZANSE 
PRZEMYSŁÓW EUROPEJSKICH. 

Ale słychać, że importerzy stali oraz Ci, którzy 
tę stal wykorzystują, będą mieli trudniejszą sytu-
ację. A więc z jednej strony podatek graniczny od 
śladu węglowego wyrównuje pole gry, umożliwia 
europejskim przemysłom lepszą konkurencję, ale 
z drugiej doprowadzi do tego, że spadnie konku-
rencyjność niektórych sektorów gospodarki.

W kwestii CBAM polskie stanowisko bę-
dzie zależne, m.in. od tego, czy będziemy mo-
gli alokować środki z tego podatku na transfor-
mację krajowego przemysłu oraz na amortyza-
cję kosztów społecznych związanych z transfor-
macją energetyczną. 

NIE MOŻEMY SIĘ ZGODZIĆ, BY POLSKA PONOSIŁA 
NADMIERNE KOSZTY ZWIĄZANE  
Z TRANSFORMACJĄ ENERGETYCZNĄ.

Reasumując, po pierwsze musimy poznać 
szczegóły nowego rozwiązania. Po drugie pol-
ski przemysł nie może być pozbawiony darmo-
wych uprawnień do emisji CO2.

Dla nas dylemat z CBAM jest zależny od tego, jaki będzie 
ostateczny kształt tego podatku? Czy utrzymane zostaną 
uprawnienia dla przemysłów energochłonnych? 
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ANNA MOSKWA
Minister Klimatu i Środowiska

Prace nad mechanizmem 
CBAM są okazją do dyskusji 
nad całym systemem ETS
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CBAM (Carbon Border Adjustment Me-
chanism - mechanizm dostosowujący 
ceny na granicach z uwzględnieniem 

emisji CO2) jest narzędziem, na które powinni-
śmy patrzeć z perspektywy całej reformy syste-
mu EU ETS i pakietu Fit for 55.

 MECHANIZM TEN MA DOPROWADZIĆ DO 
ZMNIEJSZENIA IMPORTU GAZÓW CIEPLARNIANYCH  
W PRODUKTACH WYTWARZANYCH POZA UE.

Popieramy rozwiązania dotyczące CBAM, 
które zakładają, że ma on zmniejszyć ryzyko 
ucieczki emisji poprzez mobilizację państw 
spoza UE do ekologizacji ich procesów pro-
dukcyjnych. Z drugiej strony proponowane 
przez Komisję Europejską rozwiązanie, zmie-
rzające do stopniowego wycofywania bezpłat-
nych uprawnień do emisji, może osłabić kon-
kurencyjność europejskiego przemysłu, jak 

również wpłynąć negatywnie na gospodar-
ki państw członkowskich. Likwidacja bez-
płatnych przydziałów, a więc konieczność ku-
powania większej liczby uprawnień do emisji 
przez firmy na terenie UE, spowoduje bezpo-
średni wzrost kosztów produkcji i tym samym 
osłabi potencjał eksportowy ze względu na 
zmniejszenie konkurencyjności cenowej euro-
pejskich produktów.

Wyższe koszty produkcji, wynikające z wy-
cofywania bezpłatnych przydziałów, byłyby 
przerzucane w ceny produktów, czyli ozna-
czałoby wyższe koszty dla społeczeństwa i go-
spodarki.

CBAM MOŻE BYĆ DOSKONAŁĄ OKAZJĄ  
DO DYSKUSJI NA TEMAT SYSTEMU UPRAWNIEŃ  
I NAD MIEJSCEM NASZYCH  
PRZEDSIĘBIORSTW W CAŁYM TYM SYSTEMIE  
ORAZ W PAKIECIE FIT FOR 55.

Wyższe koszty produkcji, wynikające z wycofywania 
bezpłatnych przydziałów, byłyby przerzucane  
w ceny produktów, czyli oznaczałoby wyższe koszty 
dla społeczeństwa i gospodarki.
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CBAM pozytywnie wpłynie 
na konkurencyjność firm

PIOTR PYZIK
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych
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CBAM ma dotyczyć sektorów cemen-
tu, żelaza i stali, aluminium, nawozów 
oraz energii elektrycznej. Opłata ma 

służyć wyrównaniu pozycji konkurencyjnej eu-
ropejskiego przemysłu w stosunku do przemy-
słu z krajów, gdzie regulacje klimatyczne nie na-
kładają na producentów kosztownych obowiąz-
ków wynikających z unijnego systemu handlu 
uprawieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(ETS). Mechanizm ma w założeniu spowodo-
wać, że importerzy będą ponosić koszty emisji 
CO2 w takiej samej wysokości, jak ponosiliby 
produkując je w Unii Europejskiej. 

W KONTEKŚCIE ZNACZENIA TEGO MECHANIZMU 
DLA KRAJOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA ZA 
NAJWAŻNIEJSZE NALEŻY UZNAĆ OBSZARY ŻELAZA  
I STALI ORAZ NAWOZÓW.

Spółki Skarbu Państwa nie produkują co 
prawda surowej stali, ale są producentami róż-
nych wyrobów hutniczych, jak np. Grupa Wę-
glokoks. Natomiast spółki z Grupy Azoty są 
ważnymi producentami nawozów sztucznych. 
Wprowadzenie tej daniny miałoby z pewnością 

istotny, pozytywny wpływ na ich pozycję kon-
kurencyjną.

W unijnych dokumentach mowa o zaprojekto-
waniu CBAM w sposób zgodny z zasadami Świa-
towej Organizacji Handlu oraz z innymi zobowią-
zani międzynarodowymi Unii Europejskiej. Jed-
nocześnie zapowiedź wprowadzenia swoistego 
cła od śladu węglowego wzbudziła sprzeciw, m.in. 
Chin, Indii, Brazylii, RPA czy Turcji, zaś USA 
uznały taki podatek za narzędzie ostateczne.

Ustalenie wysokości opłat w ramach CBAM 
na poziomie obowiązujących w UE za emisję 
CO2 spowodowałoby zrównanie cen produk-
tów wytwarzanych poza Wspólnotą z produk-
tami unijnymi, co dałoby pozytywny efekt.

PRODUCENCI UNIJNI, W TYM NASI KRAJOWI, NIE 
TRACILIBY SWOJEJ POZYCJI KONKURENCYJNEJ.

Miałoby to także pozytywny wpływ na reali-
zację działań z zakresu mechanizmu sprawiedli-
wej transformacji. Obok pozytywnego wpływu 
na konkurencyjność firm oraz na klimat, dani-
na wpłynie również na przebieg polskiej trans-
formacji energetycznej. 

Nasza transformacja energetyczna, zwłaszcza  
na Górnym Śląsku, będzie również transformacją 
cywilizacyjną. Wydaje się, że CBAM wpłynie pozytywnie  
na transformację w wymiarze społecznym.
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PROF. RYSZARD LEGUTKO
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Współprzewodniczący Grupy EKR

Prawda leży po środku
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Polityka klimatyczna Unii Europejskiej 
wywołała szereg negatywnych zjawisk. 
Jednym z nich jest tak zwana „uciecz-

ka emisji”. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Prze-
mysł energochłonny ucieka z unijnego obsza-
ru gospodarczego i przenosi produkcję do kra-
jów, gdzie obowiązują niższe wymogi dotyczące 
ochrony środowiska. Powoduje to zmniejszenie 
inwestycji i obniżenie konkurencyjności unijnej 
gospodarki, a z drugiej strony zwiększa global-
ny poziom emisji. Europejski rynek uzależnił 
się od importu produktów, które są tańsze po-
nieważ wyprodukowano je bez klimatycznych 
danin. 

TERAZ, NA WŁASNEJ SKÓRZE 
ODCZUWAMY TEGO SKUTKI. 

Ogromne problemy przeżywa europejska 
branża motoryzacyjna, ponieważ brakuje im-
portowanych z Azji półprzewodników, a w do-
datku Chiny ograniczyły ostatnio produkcję 
magnezu. Co to oznacza? Jeszcze większe opóź-

nienia w produkcji samochodów i kolejne pod-
wyżki cen. Branża motoryzacyjna to najbardziej 
spektakularny, ale nie jedyny przykład na słabą 
odporność unijnej gospodarki na kryzysy, któ-
rych w ostatnich czasach mamy prawdziwą ku-
mulację. 

UNIA EUROPEJSKA PRÓBUJE 
PRZECIWDZIAŁAĆ NEGATYWNYM SKUTKOM 
ZJAWISKA „NISKIEJ EMISJI”. 

Jednym ze środków zaradczych ma być te-
mat naszej dzisiejszej debaty, czyli „mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z uwzględ-
nieniem emisji CO2”. W mediach CBAM funk-
cjonuje pod uproszczoną, ale trafną nazwą „po-
datku” lub „cła” od śladu węglowego. Jedni wią-
żą z tym mechanizmem ogromne nadzieje, inni 
przestrzegają przed jego katastrofalnym wpły-
wem na unijną i globalną gospodarkę. Prawda 
leży zapewne gdzieś po środku i mam nadzieję, 
że dzisiejsza konferencja pomoże w znalezieniu 
optymalnego rozwiązania dla CBAM.

Jedni wiążą z tym mechanizmem ogromne 
nadzieje, inni przestrzegają przed jego katastrofalnym 
wpływem na unijną i globalną gospodarkę.
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PROF. ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Musimy zwracać uwagę 
na niebezpieczeństwa 
związane z tą regulacją
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Na razie mówimy o projekcie Ko-
misji Europejskiej. Ostateczny 
kształt tej regulacji będzie za-

leżał od stanowiska Parlamentu oraz Rady Eu-
ropejskiej. Negocjacje potrwają zapewne długo 
i nie będą łatwe. 

PODNIOSŁY SIĘ JUŻ GŁOSY KRYTYCZNE ZE STRONY 
PARTNERÓW WAŻNYCH DLA UNII EUROPEJSKIEJ. 

Swoje obawy wyraziła, m.in. Światowa Or-
ganizacja Handlu oraz John Carry, amerykań-
ski wysłannik do spraw klimatu w nowej ad-
ministracji USA, który ostrzega, że CBAM 
powinien być wdrażany tylko jako narzędzie 
„ostateczne”. Jest krytyka za pewien protek-
cjonizm gospodarczy. Istnieją obawy, że na-
si partnerzy handlowi zareagują negatywnie 
i też wprowadzą pewnego typu ograniczenia 
dla produktów europejskich. Kolejnym ele-
mentem wzbudzającym zastrzeżenia jest duże 
prawdopodobieństwo nadmiernej biurokra-
tyzacji całego procesu. I wreszcie nie zapomi-
najmy o obawach związanych z planem wyco-
fania darmowych uprawnień do emisji dwu-

tlenku węgla. Budzi to głębokie zaniepokoje-
nie wśród eksporterów. 

NA PRZYKŁAD NIEMIECKI PRZEMYSŁ CHEMICZNY 
DOSYĆ NEGATYWNIE ZAREAGOWAŁ NA PROPOZYCJE 
KOMISJI EUROPEJSKIEJ I ZGŁOSIŁ SWOJE POSTULATY.

Sama Komisja Europejska dosyć ostrożnie 
podchodzi do projektu CBAM czego dowo-
dem jest okres pilotażowy. Czego możemy po 
nim oczekiwać? Bruksela zapowiada, że przed 
zakończeniem okresu przejściowego przedłoży 
Parlamentowi i Radzie Europejskiej sprawozda-
nie, a w razie czego przedstawi wniosek ustawo-
dawczy w celu rozszerzenia CBAM na inne to-
wary, a potencjalnie także na inne rodzaje emi-
sji. To jest cel tego okresu pilotażowego. Cho-
dzi o przygotowanie się do zastąpienia darmo-
wych uprawnień do emisji dwutlenku węgla  
i rozszerzenia całego systemu. Myślę, że naszym 
zadaniem, parlamentarzystów i negocjatorów 
Unii Europejskiej, jest zwrócenie uwagi na nie-
bezpieczeństwa związane z tą regulacją, mo-
nitorowanie okresu pilotażowego oraz troska  
o uwzględnienie polskich interesów. 

Sama Komisja Europejska dosyć ostrożnie podchodzi do 
projektu CBAM czego dowodem jest okres pilotażowy.
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ALEXANDR VONDRA
Poseł do Parlamentu Europejskiego (Czechy)

CBAM w zaproponowanej 
formie przyniesie  
więcej szkód niż pożytku
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Czy z powodu CBAM wybuchnie wojna 
handlowa? To jest kluczowe pytanie, 
na które jeszcze nie poznaliśmy odpo-

wiedź ze strony Komisji Europejskiej i przedsta-
wicieli innych unijnych instytucji. Odpowiedź 
jeszcze nie padła, a to oznacza, że jest to kwe-
stia bardzo ważna. 

PRZEDE WSZYSTKIM MUSIMY WIEDZIEĆ, 
CZY CBAM JEST ZGODNY Z REGUŁAMI 
ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU? 

Jak dotąd nie otrzymałem w tej kwestii żad-
nej zadowalającej odpowiedzi. Komisja Eu-
ropejska opiera swoje argumenty na mantrze, 
że CBAM nie jest mechanizmem celnym, lecz 
środkiem walki ze zmianami klimatu. Odbie-
ram to jako dowód, że Bruksela nie jest pewna 
swoich racji. Kolejny problem dotyczy tego, jak 
wyliczyć wielkość opłat szczególnie w krajach, 
które deklarują, że wprowadziły system podob-
ny do unijnego ETS. Jak to możemy zweryfiko-
wać? Co się stanie, jeśli ceny uprawnień do emi-
sji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej będą 

mniejsze, niż w innych częściach świata? Czy 
to oznacza, że będziemy musieli płacić impor-
terom z tych krajów? Jednocześnie jest kwestia 
solidności zbierania danych z nierynkowych 
gospodarek jak na przykład Chiny. 

CBAM JEST PRZEDMIOTEM SZCZEGÓLNEJ TROSKI 
GRUPY EKR. NASZYM ZDANIEM NIE MOŻNA 
ZGODZIĆ SIĘ NA ŻADNE PRZYSPIESZENIE 
WE WPROWADZANIU TEGO MECHANIZMU.

Osobiście jestem przekonany, że CBAM  
w takiej formie, w jakiej został zaproponowa-
ny, ma potencjał do uczynienia więcej szkód niż 
pożytku. Niezbędna jest wstępna ocena oddzia-
ływania tego rozwiązania, a zwłaszcza pomysłu 
stopniowej eliminacji darmowych uprawnień 
do emisji CO2. Musimy absolutnie uniknąć te-
go, aby nowoczesny, czysty, europejski prze-
mysły stracił na konkurencyjności z powodu 
CBAM. Jako konserwatysta uważam, że zmiany 
należy wprowadzać jedynie wtedy, kiedy jeste-
śmy pewni, że przyniosą one pozytywny efekt. 
Dotyczy to także CBAM.

Jako konserwatysta uważam, że zmiany należy 
wprowadzać jedynie wtedy, kiedy jesteśmy pewni, 
że przyniosą pozytywny efekt.
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VICENTE HURTADO ROA
Szef Sekcji w Dyrekcji Generalnej Podatków i Unii Celnej KE

Komisja Europejska 
nie odstąpi od planów 
likwidacji ETS
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Lata 2023-25 byłyby okresem tymczaso-
wego stosowania CBAM, by obserwo-
wać i analizować efekty tego rozwiąza-

nia. Zakładamy pełne zastosowanie tego me-
chanizmu od roku 2026, ze stopniowym po-
zbywaniem się darmowych uprawnień do emi-
sji CO2 w ciągu 10 lat. Takie podejście byłoby 
zrównoważone i dawałoby właściwy sygnał dla 
wszystkich zainteresowanych stron - zarówno  
w Unii Europejskiej, jak i w krajach trzecich, 
eksportujących do Unii swoje wyroby, aby od-
powiednio dostosowały się do nowych regulacji. 

SPODZIEWAMY SIĘ, ŻE KRAJE TRZECIE ODROBIĄ  
SWOJĄ LEKCJĘ I WPROWADZĄ REGULACJE 
KLIMATYCZNE PODOBNE DO UNIJNYCH.

Zasady dotyczące wprowadzenia CBAM po-
winny być uzgodnione - w Parlamencie Euro-
pejskim oraz w ramach działań francuskiej pre-
zydencji w UE - do połowy przyszłego roku, by  
z początkiem 2023 r. rozwiązanie to mogło wejść 
w życie dla sektorów cementu, żelaza i stali, alu-

minium, nawozów oraz energii elektrycznej. 
Natomiast w połowie 2025 r. miałby powstać 
raport zawierający analizę skuteczności tego in-
strumentu oraz propozycje dalszych działań od 
roku 2026 - chodzi o rozszerzenie CBAM na in-
ne sektory i stopniową rezygnację z darmowych 
uprawnień emisyjnych w ramach ETS. Zwięk-
szanie ambicji klimatycznych Unii Europejskiej 
i innych krajów oraz deklarowane osiągnięcie 
neutralności klimatycznej w 2050 roku wymaga 
zwiększenia nacisku na działania klimatyczne, 
zaś mechanizm CBAM jest rozwiązaniem wpi-
sującym się w te działania. 

OPŁATA CBAM BĘDZIE SKONSTRUOWANA TAK, BY 
BYŁA W PEŁNI ZGODNA Z REGUŁAMI ŚWIATOWEJ 
ORGANIZACJI HANDLU. 

Komisja Europejska prowadzi w tej spra-
wie dialog z WTO, OECD, G20 oraz głównymi 
partnerami handlowymi Unii: Kanadą, USA, 
Rosją, Japonią, Koreą Południową, Australią  
i Chinami.

Zwiększanie ambicji klimatycznych Unii Europejskiej  
i innych krajów oraz deklarowane osiągnięcie neutralności 
klimatycznej w 2050 roku wymaga zwiększenia nacisku 
na działania klimatyczne, zaś mechanizm CBAM jest 
rozwiązaniem wpisującym się w te działania.
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Jesteśmy w sytuacji bardzo wyjątkowej  
i dlatego nie możemy nie dostrzegać wa-
runków zewnętrznych, które decydują al-

bo wskazują na realizację CBAM. To nie jest 
mechanizm indywidualny, jednostkowy. To 
jest element kompleksu działań, które dzisiaj 
stoją przed Europą. Popatrzmy na sytuację po-
lityczną u naszych zachodnich sąsiadów. Do 
rządu weszli Zieloni, którzy naciskają, aby jak 
najszybciej odejść od węgla. To są sprawy bar-
dzo istotne dla Unii Europejskiej. Już nie ma-
my wątpliwości, że polityka niemiecka, któ-
ra wcześniej była trochę skrywana i nie reali-
zowana w sposób oficjalny, dziś ma wymierny  
i czytelny charakter, który prowadzić ma do fe-
deralizacji Unii Europejskiej. Z drugiej stro-
ny, co jest bardzo pozytywne, mamy również 
naszych południowych sąsiadów Czechów,  
w których - jak wierzę - będziemy mieli na-
prawdę prawdziwych partnerów do realizacji 
swoich celów. Instrumenty fiskalne, które są 
dziś proponowane Unii Europejskiej spowo-
dują, że Polska jeszcze bardziej będzie musia-
ła przyspieszać w procesach restrukturyzacyj-
nych. To dla nas bardzo ważne zadanie abyśmy 
szukali rozwiązań środka, które pozwolą żeby-
śmy nie tracąc konkurencyjności mogli rozwi-
jać gospodarkę, która jest w dużej części opar-
ta na przemyśle energochłonnym i ciężkim.  
W tym obszarze rozwój albo zmiany systemo-
we na Śląsku muszą być przeprowadzone bar-
dzo odpowiedzialnie. 

ADAM GAWĘDA
Poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej 
podkomisji ds. sprawiedliwej transformacji

Zmiany 
systemowe na 
Śląsku muszą być 
przeprowadzone 
bardzo 
odpowiedzialnie
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Pomysł podatku CBAM zrodził się  
w strukturach związkowych, na forum 
Europejskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych. Wtedy były jednak zupełnie 
inne warunki. Tona emisji dwutlenku węgla 

kosztowała 15 euro. Biorąc pod uwagę obec-
ne uwarunkowania w Unii Europejskiej my-
ślę, że z co najmniej dwóch powodów ten po-
datek nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Po pierwsze - jeśli faktycznie wprowadze-
niu CBAM ma towarzyszyć likwidacja pu-
li bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlen-
ku węgla, to skuteczność tego podatku będzie 
odwrotna od zamierzonego celu. W efekcie 
końcowym spowoduje on, że wszystko bę-
dzie drożeć.

Po drugie - wątpię, aby potężne gospodar-
ki światowe uzależniające Europę od ciągłości 
swoich dostaw, czego doświadcza teraz prze-
mysł samochodowy, zgodziły się na taki po-
datek. A nawet gdyby się zgodziły, to umów-
my się, że gospodarka Chińskiej Republiki 
Ludowej nie jest gospodarką rynkową. Towa-
rzysze z Chin znajdą sposób na subsydiowa-
nie tego, na czym im zależy, a wcześniej czy 
później efekt podatku CBAM będzie nega-
tywny.

Myślę, że szansą dla europejskiej i pol-
skiej gospodarki jest głęboka reforma syste-
mu uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
(ETS). Podobny mechanizm działa w Austra-
lii i jest oparty o system zachęt. Polega on na 
tym, że przedsiębiorstwa płacą mniej za pra-
wo do emisji dwutlenku węgla jeśli redukują 
CO2 i odwrotnie - koszt zezwoleń rośnie kie-
dy zwiększa się poziom emisji. To może być 
dla nas droga do klimatycznej normalności. 

DOMINIK KOLORZ
Przewodniczący Zarządu Regionu  
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

CBAM nie jest 
najlepszym 
rozwiązaniem
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Jeszcze na początku tego tysiąclecia, w la-
tach 2000-2003 Unia Europejska, choć by-
ła najbardziej liberalnym i otwartym ryn-

kiem, produkowała zdecydowanie więcej sta-
li niż Chiny. Od 2005 roku Państwo Środka za-
czyna jednak budować swoją potęgę. W roku 
2020 produkcja stali w Unii Europejskiej wy-
nosi około 200 milionów ton. Chiny przekra-
czają tę wielkość pięciokrotnie, uwiarygadnia-
jąc swoją opinię największej fabryki świata. To 
pokazuje, że tak naprawdę w ciągu ostatnich lat 
przemysł energochłonny był stopniowo prze-
noszony do rynków wschodzących, które nie 
przejmują się opłatami klimatycznymi, a czasa-
mi także prawami pracowników. To powoduje, 
że my jako grupa kapitałowa, a w szerszej per-
spektywie cały sektor hutnictwa i europejskiego 
przetwórstwa stali, nie jesteśmy w stanie nawią-
zać równorzędnej walki konkurencyjnej z prze-
mysłami, które są lokowane na Ukrainie, Bia-
łorusi, Rosji, Turcji, Brazylii, Indiach czy Chi-
nach. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze je-
den istotny aspekt, o którym na świecie często 
nie chce się mówić. Sam transport, logistyka to-
ny stali wyprodukowanej w tych krajach rów-
nież daje gigantyczny ślad węglowy. jest to dla 
nas ogromne wyzwanie. Dlatego z nadzieją pa-
trzymy na mechanizm CBAM, który może spo-
wodować, że odrodzi się w Europie przemysł 
maszynowy, stalowy, przetwórczy, dający nie 
tylko potężne wpływy do budżetu, ale generu-
jący również nowe miejsca pracy. 

TOMASZ HERYSZEK
Prezes Węglokoksu S.A.

Dzięki CBAM 
może się 
odrodzić 
europejski 
przemysł
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Polska gospodarka musi mieć zagwa-
rantowaną szczególną ścieżkę do-
chodzenia do celów w zakresie de-

karbonizacji w programie polityki klima-
tycznej Unii Europejskiej. Weźmy pod uwa-
gę trzy wartości liczbowe: niespełna 3,5 mi-
liarda ton węgla produkują rocznie Chiny;  
60 proc. w kosztach 1 megawatogodziny elek-
tryczności z węgla stanowią podatki z tytułu 
dwutlenku węgla; negatywny bilans handlo-
wy za 2020 r. między Europą a Chinami wy-
niósł 180 miliardów euro. To są liczby, które 
pokazują nam pewną mapę zorientowania się 
polskich przedsiębiorstw w przyszłości. W tej 
przyszłości, w której mamy zmienić 80 proc. 
systemu elektroenergetycznego (bo tyle dzi-
siaj produkowane jest z węgla) w okresie nie-
spełna 30 lat, wydając w tym celu gigantyczne 
środki. Po drugie mamy konkurować na glo-
balnym rynku, gdzie energia z węgla w chiń-
skiej czy rosyjskiej fabryce jest nieopodatko-
wana w związku z CO2.

Powoduje to konieczność budowania ta-
kich regulacji prawnych, które uwzględniają tę 
szczególną sytuację polskich przedsiębiorstw, 
polskiej gospodarki.

Z porównania struktury miksu energetycz-
nego Polski z miksami innych państw odcho-
dzących od węgla w Europie wynika, że nasze 
starania są od 1,5 do 5 razy większe niż w kra-
jach, które są od nas zamożniejsze.

TOMASZ ROGALA
Prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Nasze starania 
dekarbonizacyjne 
są od 1,5 do 5  
razy większe 
niż w krajach, 
które są od nas 
zamożniejsze

21



prof. KRZYSZTOF STAŃCZYK 
GiG Instytut Badawczy
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Cele klimatyczne Polski są bardzo ambitne, a pojawiły  
się propozycje dodatkowych zobowiązań, jak  
np. wejście do systemu ETS kolejnych dziedzin gospodarki. 
Z krajowego planu na rzecz energii i klimatu wynika,  
że ilość terawatogodzin jakie będziemy produkować  
z paliw kopalnych, będzie zdecydowanie malała... 
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Działania w zakresie ochrony klimatu na skalę międzynarodową rozpoczęły  
się w 1988 roku, choć nie wszystkich ustaleń udało się dotrzymać, jak  
w przypadku konferencji w Kyoto. 
System handlu emisjami obejmuje 40 proc. gazów cieplarnianych, które 
są emitowane. Mamy na to fundusze, aby się przekształcić, aby stopniowo 
odejść od paliw kopalnych i wykorzystywać odnawialne źródła energii  
i energetykę jądrową...
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Cło węglowe na granicy wydaje się dobrym 
rozwiązaniem, ale z pewnymi zastrzeżeniami 
i elementami, które należy dopracować i uszczegółowić. 
Słabą stroną CBAM jest planowana likwidacja darmowej 
puli ETS. Zasadniczą kwestią jest w jakiej kolejności  
to zrobić? Jak szybko odejść od ETS...
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Na dwutlenek węgla zgodnie z nomenklaturą chemiczną mówi się 
ditlenek. Ślad węglowy jest liczony w całym cyklu życia danego 
produktu, od „kołyski do grobu”. Posługujemy się ditlenkiem węgla, 
ale są też sytuacje, kiedy emitujemy inne gazy cieplarnianie.  
Metan jest gazem 25 razy bardziej wpływającym na środowisko niż 
dwutlenek węgla, a podtlenek azotu prawie 300 razy...
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Opracowano normy i zasady dotyczące badań śladu węglowego, a także system ocen, 
jak produkt czy przedsiębiorstwo wpływa na tworzenie śladu węglowego. Badając ślad 
węglowy dla organizacji, na przykład dla kopalni węgla kamiennego, przeprowadzamy 
to w trzech zakresach wskaźnika emisji śladu cieplarnianego. Ślad węglowy dla 
produktu obliczamy od „kołyski do grobu”, czyli od zaprojektowania do likwidacji . 
Można też obliczać „od kołyski do bramy”...
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Aby policzyć ślad węglowy angażujemy metodę LCA - analizę całego życia, od pozyskania 
surowców, wytworzenia produktów, dystrybucję i użytkowanie. Przeprowadziliśmy już 
wiele opracowań dla kopalń węgla kamiennego. Bierzemy pod uwagę, m.in. budowę 
szybów, przodków, całej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Na szczęście w większości 
kopalń metan jest wykorzystywany w silnikach i zamieniany na dwutlenek węgla, a to 
znaczy, że ślad węglowy jest 24 razy mniejszy... 
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Cykl produkcyjny samochodu kosztuje ok. 4 ton emisji dwutlenku 
węgla. W czasie eksploatacji - przejechaniu 100 tys. km przy 
zużyciu 7 litrów paliwa na 100 km - wytwarza ok. 20 ton CO2. 
Nawet w silnikach elektrycznych - w zależności skąd bierzemy 
prąd - też można określić ślad węglowy, który wcale nie musi być 
mniejszy niż w przypadku silników hybrydowych...
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Określenie śladu węglowego w łańcuchu dostaw może 
wymuszać określony limit emisji od dostawców spoza 
Europy. Wpłynie to na konkurencyjność europejskich firm. 
Śladem węglowym kierują się także producenci przy kupnie 
półproduktów. Te wszystkie elementy mogą wpływać na 
konkurencyjność firmy i mogą być istotne w jej rozwoju...
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Strategia klimatyczna to określenie swoich 
celów, momentu ich realizacji, ale i pokazanie 
światu, że idziemy w stronę ekologiczną. 
Wielkie korporacje tak już robią. Także coraz 
więcej firm działających w Polsce przyjmuje 
swoją strategię klimatyczną...
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Paleta działań wpisujących się w strategię klimatyczną jest bardzo 
szeroka. Przygotowując się do opracowania strategii klimatycznej 
przedsiębiorstwa należy zacząć od oceny tego czym dysponujemy  
i postawienia sobie celów, jakie chcemy osiągnąć. Największym plusem 
raportowania śladu węglowego są korzyści środowiskowe, ale ważny 
jest także dostęp do finansowania oraz efekty wizerunkowe... 
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Jedną z instytucji 
skutecznie pomagających 
firmom w opracowanie 
strategii klimatycznej jest 
GIG Instytut Badawczy... 
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Rozwiązanie wprowadzające opłatę od importu 
emisji gazów cieplarnianych (Carbon Border 
Adjustment Mechanism, CBAM) ma wejść  

w życie od 1 stycznia 2023 r., ale w pełni będzie obowią-
zywać od 2026 r. Podkreśla się, że rozwiązanie CBAM ma 
być zgodne z Porozumieniem Paryskim, w tym z art. 2,  
który podkreśla wspólną, lecz zróżnicowaną odpowie-
dzialność poszczególnych krajów za ograniczenie nega-
tywnego oddziaływania na środowisko naturalne. CBAM 
(podobnie jak system EU ETS) ma na celu internalizację 
kosztów emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Rozwiązanie CBAM, którego projekt został przedsta-
wiony przez Komisję Europejską w dniu 14 lipca 2021 
r. (w ramach pakietu Fit for 55) zostanie wprowadzone 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, 
czyli będzie obowiązywać bezpośrednio w każdym pań-
stwie członkowskim bez potrzeby uchwalania wewnętrz-
nych aktów prawnych. Proponowany mechanizm CBAM 
dotyczy sektorów energochłonnych i emisyjnych, zwią-
zanych z produkcją: cementu, energii elektrycznej, na-
wozów sztucznych, wyrobów z żelaza, stali i aluminium  
i obciąża import z krajów, w których polityka klimatycz-
na jest mniej restrykcyjna w porównaniu do rozwiązań 

stosowanych na terenie Unii Europejskiej. Z obowiązku 
ponoszenia dodatkowej opłaty będzie zwolniony import 
z krajów, w których funkcjonują rozwiązania zbliżone do 
systemu EU ETS (np. kraje EFTA) lub CBAM, a więc roz-
wiązania ukierunkowane na redukcję emisji gazów cie-
plarnianych do atmosfery.

Obecna propozycja Komisji Europejskiej będzie teraz 
przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Możliwe jest wprowadzenie zmian zapewniających, m.in. 
zgodność z regulacjami WTO. Również zakres sektoro-
wy CBAM może zostać poszerzony o produkcję z wyso-
kim ryzykiem ucieczki emisji (łącznie zidentyfikowano 
63 sektory, do których mógłby mieć zastosowanie me-
chanizm CBAM). 

Proponowane rozwiązanie zakłada kilka etapów 
wdrożenia CBAM. W fazie I (przejściowej) obejmują-
cej lata 2023-2025 będą wyłącznie zbierane dane. Impor-
terzy produktów do UE objętych CBAM będą wypełniać 
wyłącznie obowiązki informacyjne dotyczące raporto-
wania ilości importowanych produktów oraz ilości emi-
sji gazów cieplarnianych związanych z tymi produktami. 
W tym okresie nie będzie wymagany zakup certyfikatów 
CBAM (analogicznych do certyfikatów EUA). Po okresie 

Oddziaływanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 

z uwzględnieniem emisji CO2
jako instrumentu polityki
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przejściowym Komisja Europejska oceni, czy należy roz-
szerzyć listę produktów i usług objętych mechanizmem 
CBAM (min. w dół łańcucha dostaw) oraz czy objąć nim 
emisje pośrednie (czyli emisje CO2 pochodzące z wytwa-
rzania energii elektrycznej wykorzystywanej do produk-
cji danego towaru). 

W fazie II (od 1 stycznia 2026 roku) - tylko zare-
jestrowani importerzy z krajów UE będą mogli impor-
tować wyroby/produkty objęte mechanizmem CBAM. 
Będą oni zobowiązani do ponoszenia opłaty z tytułu 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery związanej 
z produkcją importowanych wyrobów. Obciążenie im-
portera będzie zależne od poziomu emisji GHG zwią-
zanej z produkcją importowanych wyrobów oraz róż-
nicy pomiędzy ceną praw do emisji UE (w ramach 
systemu EU ETS) oraz ceną zapłaconą w kraju produ-
centa.

W fazie III (2026-2035) nastąpi pełne funkcjonowa-
nie CBAM ze stopniową redukcją darmowej puli upraw-
nień do emisji EUA (roczna stopa redukcji - 10%), do cał-
kowitego zamknięcia puli darmowej w roku 2035. 

Wprowadzenie CBAM uzasadniane jest dążeniem do 
osiągnięcia następujących celów strategicznych:
l wyrównanie pozycji konkurencyjnej europejskiego 

przemysłu w stosunku do krajów, gdzie nie ma kosz-
tów emisji gazów cieplarnianych lub są niższe w po-
równaniu do kosztów ustalanych w ramach systemu 
EU ETS;

l ograniczenie zjawiska ucieczki emisji gazów cieplar-
nianych, w tym CO2; 

l zmniejszenie zużycia i importu zasobów przyczyniają-
cych się do znacznej emisji gazów cieplarnianych. 

W rezultacie oczekiwany jest wzrost cen produktów 
importowanych do UE z krajów o niższych środowisko-
wych standardach, a importer poniesie koszty emisji CO2 
w takiej samej wysokości, jak ponosiłby je produkując 
wyroby objęte CBAM na terenie UE. 

W projekcie z 14 lipca 2021 r. przedstawiono sześć 
możliwych wariantów tego rozwiązania. Ich główne za-
łożenia zestawione zostały w Tabeli 1. 

Wariant 1. wykorzystuje kategorię podatku od im-
portu płaconego na granicy terytorium UE w momencie 
ich wprowadzenia. Wariant 6. z kolei zawiera propozy-
cję wprowadzenia podatku akcyzowego również dla pro-
duktów wytwarzanych na terenie UE, których produkcji 
towarzyszą znaczne emisje gazów cieplarnianych do at-
mosfery. Pozostałe warianty 2-5 wykorzystują rozwiąza-
nie zbliżone do systemu EU ETS z koniecznością uma-
rzania certyfikatów CBAM w cyklu rocznym. Warianty 
2-5 różnią się m.in. podejściem do ustalania wielkości 
wybudowanych emisji (wartość domyślna lub rzeczywi-
sta), wprowadzeniem okresu przejściowego i likwidacją 
darmowych EUA (wariant 4), czy możliwością rozszerze-
nia listy produktów CBAM (wariant 5).

Biorąc pod uwagę analizę potencjalnych skutków 
wprowadzenia każdego z wariantów, Komisja Europejska 
wskazuje wariant 4 jako rozwiązanie najlepiej odpowia-
dające na cele mechanizmu CBAM (Tabela 2). Wariant 
4 zakłada wprowadzenie certyfikatów CBAM z10-letnim 
okresem przejściowym, w trakcie którego stopniowo będą 
wycofywane darmowe uprawnienia EU ETS, do całkowitej 
likwidacji w roku 2035. W okresie przejściowym założenia 
CBAM były by zmniejszane proporcjonalnie do ilości wol-
nych uprawnień EUA przydzielanych dla danego sektora.
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Cechy W1 W2 W3 W4 W5 W6

Forma opłaty Podatek płacony 
przez importerów

Certyfikaty CBAM umarzane przez importerów

Certyfikaty EUA 
w ramach EU ETS 
oraz akcyza na 
materiały, których 
produkcja wiąże 
się z intensywnymi 
emisjami;
obejmuje produkty 
produkowane w UE  
i importowane

Moment 
wnoszenia opłaty

Podatek płacony  
w momencie 
wprowadzenia 
produktów na 
terytorium UE

Umorzenie CBAM w ramach corocznych procedur (w roku następującym po imporcie).
Konieczność składania rocznych deklaracji dot. zweryfikowanych emisji wbudowanych 
związanych z przywożonymi produktami.

Umorzenie EUA  
w ramach corocznych 
procedur

Miejsce 
pobierania opłaty

Organy celne na 
granicy

Organy krajowe ds. klimatu Organy celne

Wysokość opłaty Powiązane z ceną 
emisji CO2 w UE

Cena CBAM odpowiada bieżącym cenom EUA ustalanych na aukcjach w systemie EU ETS
Cena EUA wynika  
z aukcji w systemie 
EU ETS

Wartość emisji 
wybudowanych domyślna domyślna rzeczywista domyślna rzeczywista rzeczywista

Możliwość 
redukcji opłaty

Możliwa redukcja opłaty na podstawie indywidualnego śladu węglowego importera i opłat za emisję gazów cieplarnianych 
uiszczonych w kraju produkcji.

Dodatkowe cechy - -

Konieczność 
raportowania 
rzeczywistych  
emisji

10-letni okres 
stopniowego 
wprowadzania 
od roku 2026; 
jednocześnie 
stopniowe 
wycofywane 
darmowych EU ETS

Rozszerzony zakres 
o dalsze ogniwa 
łańcucha wartości 
(półprodukty  
i produkty końcowe)

Kontynuacja EU 
ETS z darmowymi 
uprawnieniami EUA;
dodatkowo 
wprowadzona 
akcyza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na 

granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

TABELA 1. PORÓWNANIE SZEŚCIU WARIANTÓW CBAM PRZEDSTAWIONYCH W PROPOZYCJI KE
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Postępowanie zgodne z pełnym wdrożeniem CBAM 
będzie nakładało na importerów z obszaru UE określo-
ne obowiązki: 
l importer będzie musiał złożyć wniosek (zgodnie  

z określoną procedurą) o zezwolenie na import okre-
ślonych produktów na obszar celny UE. Wniosek mu-
si zawierać: 
� informację o szacowanej ilości i wartości towarów 

importowanych w roku kalendarzowym (złożenia 
wniosku) i w roku następnym;
� informacje dotyczące sytuacji finansowej i opera-

cyjnej importera umożliwiającej wypełnienie obo-
wiązków w zakresie CBAM; 
� potwierdzenie, że importer nie ma zaległości podat-

kowych, oraz że nie był zaangażowany w jakiekolwiek 
poważne lub powtarzające się naruszenie przepisów 
podatkowych, celnych lub prawa konkurencji w okre-
sie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku

l następnie importer będzie musiał kupować od okre-
ślonego organu (w każdym państwie członkowskim) 
cyfrowe certyfikaty CBAM, których cena będzie po-
wiązania z ceną uprawnień do emisji CO2 ustalanej 
w ramach systemu EU ETS:
� cena certyfikatów będzie ustalana jako średnia cena 

zamknięcia uprawnień EU ETS na wspólnej platfor-
mie aukcyjnej w każdym tygodniu kalendarzowym
� certyfikaty CBAM będą umarzane każdego roku 

w ilości odpowiadającej ilości bezpośrednich emisji 
CO2 zawartych w importowanych produktach
� na koniec każdego kwartału importer powinien po-

siadać w specjalnym rejestrze taką ilość certyfikatów 
CBAM, która podpowiada co najmniej 80% emisji 
zawartych w wyrobach importowanych od początku 
roku kalendarzowego
� importer może wnioskować o zmniejszenie wymaga-

nej liczby certyfikatów CBAM w związku z opłata-

Skutki W1 W2 W3 W4 W5 W6

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w sektorach objętych CBAM + + + + + +

Skłonienie producentów spoza UE do przejścia na bardziej ekologiczne procesy produkcyjne + + +++ ++ ++ +

Spójność z EU ETS + + + + + +

Zgodność z zasadami WTO + + + + + +

Ochrona przed ucieczką emisji + + ++ +++ ++ +

Preferowany wariant +++

TABELA 2. OCENA SKUTKÓW SZEŚCIU WARIANTÓW CBAM PRZEDSTAWIONYCH W PROPOZYCJI KE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na 

granicach z uwzględnieniem emisji CO2.
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mi z tytułu emisji płaconymi przez producenta spo-
za UE w jego kraju
� ilość umarzanych certyfikatów CBAM podlega korek-

cie odzwierciedlającej stopień, w jakim przyznawane 
są bezpłatne uprawnienia EUA

l dodatkowo, do 31 maja każdego roku importer będzie 
musiał składać deklarację CBAM określającą ilość to-
warów każdej kategorii zaimportowanych w poprzednim 
roku kalendarzowym (w megawatach dla energii elek-
trycznej i w tonach dla pozostałych towarów); całkowi-
tą ilość emisji CO2 związanych z wyprodukowaniem tych 
towarów wyliczoną zgodnie z metodologią CBAM, oraz 
ilość uzyskanych certyfikatów dotyczących emisji CO2:
� importer ma obowiązek zapewnienia, że zadeklaro-

wane emisje zostały zweryfikowane przez niezależ-
ny podmiot certyfikujący;
� roczne deklaracje będą przedmiotem kontroli przez 

odpowiednią krajową instytucję
� brak umorzenia CBAM w ilości wynikającej z emisji 

powoduje kary (administracyjne i/lub karne).

CBAM W PERSPEKTYWIE WYMIANY 
HANDLOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Dyskusja, która została wywołana przy okazji prac 
nad opracowaniem koncepcji CBAM stała się impulsem 
do szacowania skali towarów potencjalnie objętych 
tym mechanizmem. Przy czym najczęściej zwraca się  
w niej uwagę na oddziaływanie na rynki wyrobów ze sta-
li i żelaza oraz aluminium.

Podkreśla się również niejednokrotnie, iż CBAM nie 
obejmuje paliw kopalnych, a co za tym idzie, na tery-

torium Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat będą 
mogły być importowane węgiel, ropa, gaz i ich pochod-
ne z Rosji, Chin, Australii, Bliskiego Wschodu. Zwraca 
się również uwagę, iż CBAM nie obejmuje emisji po-
średnich np. związanych z prądem wykorzystywanym  
w procesie produkcyjnym, a także dalszych ogniw łań-
cucha wartości np. w zakresie złożonych produktów 
elektronicznych.

Niemniej, opublikowanie przez Komisję Europej-
ską projektu rozporządzenia dotyczącego uruchomienia 
CBAM, wraz z aneksem definiującym zakres przedmio-
towy tego mechanizmu, ukierunkowało myślenie w ka-
tegoriach analitycznych. Na potrzeby tej ekspertyzy w li-
stopadzie 2021 r. pobrano zestawienia Eurostat dotyczące 
importu do krajów Unii Europejskiej i opracowano sza-
cunkowe zestawienia - wykorzystując katalog dóbr ob-
jętych CBAM wg propozycji Komisji Europejskiej. Przy 
czym należy dodać, że statystyka europejska odpowia-
da co prawda kategoriom wskazanym w przedmiotowym 
aneksie. Jednak nie dla wszystkich krajów jest ona do-
stępna, nie zawsze obejmuje pełne szeregi czasowe i obec-
nie trudno jednoznacznie oszacować, czy wybrane kate-
gorie z rozporządzenia i statystyki europejskiej są w pełni 
tożsame. Największymi w Unii Europejskiej importera-
mi dóbr potencjalnie objętych CBAM są kraje wskazane 
w Tabeli 3. Są to głównie gospodarki wysoko rozwinięte 
i borykające się od lat z odpływem inwestycji przemysło-
wych (w tym wewnętrznie w ramach wspólnoty). Można 
więc postawić hipotezę, że z jednej strony są gotowe po-
nieść koszty proekologicznej polityki unijnej, z drugiej 
zaś strony protekcjonistyczny wymiar CBAM sprzyja 
ich polityce gospodarczej.
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Z kolei najważniejsi producenci wyrobów obję-
tych CBAM pochodzą z Rosji, Turcji, Ukrainy, Indii 
i Chin. Kraje te upatrują w CBAM możliwości wzmoc-
nienia pozycji producentów unijnych. Jako zagroże-
nie CBAM traktują także producenci z tzw. globalnego 
południa - Global South, którzy uważają że jest to roz-
wiązanie dyskryminujące kraje biedniejsze, uzależnio-
ne od gospodarki wykorzystującej węgiel. Podkreśla się, 
że CBAM ograniczy przewagę konkurencyjną krajów  
z tańszą siłą roboczą i niższymi kosztami środowiskowy-
mi. Wśród nich znajdują się kluczowi dostawcy alumi-
nium: Mozambik, Gwinea, Sierra Leone, Ghana, Kame-

run; stali: Zimbabwe i Zambia; elektryczności: Maroko; 
czy nawozów: Algieria, Egipt, Trinidad & Tobago. Kra-
je globalnego południa protestują przeciwko wprowa-
dzeniu CBAM, argumentując to prawem do rozwoju 
gospodarczego, poprawy warunków życia społeczeń-
stwa oraz postępu technologicznego. Przez ideowych 
przeciwników, CBAM jest często postrzegany jako for-
ma przerzucenia kosztów zanieczyszczenia środowiska 
na te kraje. Nie wyłącza się bowiem z jego mechanizmu 
krajów najbiedniejszych, a w najsilniejszy sposób od-
działuje się na sytuację tych krajów. Przy czym zwraca 
się uwagę, że projekt CBAM nie uwzględnia wykorzy-
stania wpływów z CBAM do realizacji zielonych inwe-
stycji w krajach najuboższych - o co m.in. apeluje ONZ, 
podkreślając, że CBAM wpłynie negatywnie na kraje 
rozwijające się, z niewielkim korzystnym wpływem na 
cele klimatyczne. 

WYZWANIA ZWIĄZANE  
Z WPROWADZENIEM CBAM

Próbę identyfikacji najważniejszych konsekwencji 
wynikających z wprowadzenia CBAM warto poprzedzić 
inwentaryzacją wyzwań, które są przywoływane w deba-
cie publicznej i opiniach firm. Wyzwania te mają raczej 
charakter systemowy - techniczny, dotyczący operacjo-
nalizacji CBAM; bądź ekonomiczny - w zakresie rela-
cji CBAM do EU ETS oraz schematów ograniczających 
emisję stosowanych przez inne kraje świata.

Wprowadzenie CBAM zrodzi konieczność wdroże-
nia nowych rozwiązań o charakterze instytucjonalnym. 
Rozwiązania te będą wymagały bowiem:

2019 2020

UE27 1940,9 1716,6

Niemcy 407,0 378,4

Holandia 338,8 303,7

Francja 212,1 172,2

Włochy 182,6 155,5

Belgia 153,6 135,0

Hiszpania 151,0 122,8

Polska 79,4 73,8

Irlandia 55,9 54,2

Szwecja 48,9 42,3

Czechy 41,6 40,5

TABELA 3. NAJWIĘKSI IMPORTERZY 
DÓBR OBJĘTYCH CBAM [MLD EUR]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, dostęp w 

listopadzie 2021 r.

40



l powołania instytucji sprzedającej certyfikaty CBAM 
oraz instytucji kontrolującej wnioski oraz raporty 
roczne CBAM;

l ustalenia zasad tworzenia i działania niezależnych 
podmiotów certyfikujących;

l organizacji systemu informacyjnego (rejestry narodo-
we oraz centralna baza danych) gromadzącego dane 
pochodzące z wniosków oraz raportów rocznych im-
porterów.
A co za tym idzie wykorzystania doświadczeń z re-

alizacji systemu EU ETS i stworzenia równoległego lub 
powiązanego mechanizmu dla CBAM oraz zapewnienie 
źródeł jego finansowania. 

Sama certyfikacja i ugruntowanie systemu są jednak 
związane z kwestiami organizacyjnymi, które można re-

latywnie łatwo pokonać. Wobec nich, jako o wiele więk-
sze wyzwanie jawi się kwestia wyceny śladu węglowego 
na potrzeby CBAM. Przyjęta metodyka nie będzie mo-
gła opierać się na danych ogólnych, które obrazują emisję 
gazów cieplarnianych na świecie, w podziale na regiony  
i kraje, także w ujęciu per capita. Warto mieć świado-
mość geograficznej struktury emisji GHG. Jednak jest to 
wyłącznie pierwszy krok do dokonywania ewentualnych 
szacunków konsekwencji CBAM, a nie sposób na wdro-
żenie metodyki obliczeń z nim związanych. 

Tak też, w 2020 r. emisja CO2 na świecie wyniosła  
34,8 mld ton, z czego większość pochodziła z Azji (ponad 
20 mld ton). Ameryka Północna i Europa odpowiadają 
łącznie za nieco ponad 10 mld ton emisji CO2. Skalę emisji 
CO2 w ujęciu globalnym zaprezentowano na Rysunku 8. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: https://ourworldindata.org/co2-emissions#

RYSUNEK 8. SKALA EMISJI CO2 W UJĘCIU GLOBALNYM (W MLD TON)
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Natomiast w Tabeli 4. Zaprezentowano dane do-
tyczące krajów o największej emisji CO2 w 2020 r. Naj-
większym emitentem emisji były wtedy Chiny, z ponad  
10 mld ton emisji rocznie, na drugim miejscu uplasowały 
się Stany Zjednoczone z blisko 5 mld ton emisji rocznie, 
a następnie Unia Europejska z 2,6 mld ton emisji rocz-
nie. Warto przy tym pamiętać, że dane te dotyczą roku,  
w którym ograniczenia związane z pandemią koronawi-
rusa ograniczyły poziomy emisji na całym globie. Ozna-
cza to, że Unia Europejska w 2020 r. odpowiadała za 
mniej niż 8% światowej emisji CO2. Polska wyemitowa-
ła niecałe 300 mln ton CO2, co stanowi 0,8% światowej 
emisji CO2 oraz 11,5% emisji unijnej. 

W Tabeli 5 zaprezentowano z kolei dane dotyczą-
ce emisji CO2 per capita w 2020 r. Z danych tych wyni-
ka, że przeciętnie na każdego mieszkańca świata przypada  
4,47 tony emisji CO2 do atmosfery. W przypadku Unii Eu-
ropejskiej emisja CO2 per capita wynosi 5,84 tony, a dla 
Polski - 7,92. Dane te pokazują, że Stary Kontynent oraz 
Polska, w relacji do swej wielkości, są istotnym generato-
rem niekorzystnej dla klimatu emisji. A co za tym idzie nie 
powinny się odżegnywać od odpowiedzialności za prowa-
dzenie relatywnie restrykcyjnej polityki prośrodowisko-
wej. Jednocześnie zapowiadają inny wątek, który zostanie 
poruszony poniżej - relacji między CBAM a zmniejsza-
niem puli darmowych uprawnień w ramach EU ETS.

TABELA 4. EMISJA CO2 W 2020 R. 
W WYBRANYCH KRAJACH (W MLD TON)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych:  

https://ourworldindata.org/co2-emissions#

Kraj Wielkość emisji CO2

Chiny 10,67

USA 4,71

UE-27 2,60 

Indie 2,44

Rosja 1,58

Japonia 1,03

Iran 0,745

Niemcy 0,644

Arabia Saudyjska 0,625

Korea Południowa 0,597

Polska 0,299

TABELA 5. EMISJA CO2 PER CAPITA W 2020 R. 
W WYBRANYCH KRAJACH (W TONACH)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych:  

https://ourworldindata.org/co2-emissions#

Kraj Wielkość emisji CO2 per capita

Katar 37,02

Australia 15,37

USA 14,24

Rosja 10,81

Polska 7,92

Niemcy 7,69

Chiny 7,41

UE-27 5,84

Włoch 5,02

Wielka Brytania 4,85

Świat 4,47

Somalia, Burundi, Czad, Niger, Malawi <0,1
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WYZWANIE RELACJI 
MIĘDZY EU ETS A CBAM.

Jeden ze scenariuszy zakłada wycofywanie bez-
płatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla mię-
dzy rokiem 2025 a 2035. Stąd też wdrażanie CBAM 
w pierwszej kolejności nie rodzi wątpliwości ani gło-
sów sprzeciwu importerów, lecz napotyka na presję 
polityczną środowisk gospodarczych, których ra-
chunek ekonomiczny warunkowany jest korzysta-
niem z darmowych uprawnień do emisji. W wa-
runkach polskich sednem debaty o CBAM jest więc 
nieraz ochrona górnictwa i przemysłów silnie za-
leżnych od węgla kamiennego, a nie zapobieganie 
ucieczce emisji poza granice Unii Europejskiej. A co 
za tym idzie, ten kierunek myślenia warunkuje sto-
sowaną argumentację. Wręcz powstaje spolaryzowa-
ny układ - sprzyjanie CBAM jest uważane za zdradę 
interesów krajowego przemysłu; podczas gdy po dru-
giej stronie stawia się niedoprecyzowany obraz go-
spodarek krajów członkowskich Unii Europejskich 
ginących w imię globalnego porządku klimatyczne-
go, o który nikt inny nie zabiega. Taka narracja nie 
jest jednak rzetelna. A prawda, jak zazwyczaj, leży po 
środku. 

Kraje Unii Europejskiej powinny prowadzić 
uzgodnioną politykę klimatyczną i budować w tym 
zakresie dobry standard z innymi ważnymi stronami 
globalnego dyskursu. Niewątpliwie jest to, i będzie, 
czynnik kosztotwórczy w gospodarce, który wyma-
ga akceptacji. Niemniej, jeśli się to nie stanie, społe-
czeństwa będą ponosić inne koszty. Mogą nimi być 

chociażby już występujące gwałtowne wahania cen 
żywności, mające swoje źródło w destabilizacji pro-
dukcji ze względu na nagłe zmiany warunków pogo-
dowych i zniszczenia upraw. Innym przykładem są 
rosnące koszty zabezpieczania przestrzeni miejskich 
silnie zurbanizowanej Europy przed skutkami zmian 
klimatu oraz reparacji szkód wynikających z gwał-
townych zjawisk pogodowych. 

CBAM widziany w takim kontekście stanowi już 
nie zagrożenie, lecz instrument protekcji gospo-
darczej. Ma (oddziałując pozytywnie na klimat) za-
trzymać produkcję przemysłową na terenie Unii Eu-
ropejskiej (ograniczyć ryzyko ucieczki emisji) i przez 
to zachować potencjał eksportowy Unii. Stanowi tak-
że impuls do racjonalnej restrukturyzacji systemu EU 
ETS, której potrzeba wydaje się być dość powszech-
nie akceptowaną. Pytaniem wciąż otwartym pozosta-
je to, jak polityka klimatyczna będzie zmieniała układ 
cen w gospodarce globalnej. Tu wszystko wskazuje na 
to, że przeciętny poziom cen będzie średniookreso-
wo wzrastał - jednak nie będzie to pochodną same-
go wdrożenia CBAM, lecz różnego rodzaju świato-
wych prób internalizacji kosztów środowiskowych  
w rachunki ekonomiczne firm. 

To z kolei stanowi impuls do apelowania o trans-
parentne podejście w zakresie redystrybucji wpły-
wów z CBAM. Przewidywane wpływy do budżetu 
UE z tytułu sprzedaży certyfikatów CBAM szacuje 
się na 1,5-3,1 mld euro w 2030 r. Dodatkowo, w pro-
gnozach uwzględnia się wpływy z tytułu sprzedaży 
certyfikatów EUA (w miejsce puli darmowej) na po-
ziomie 7-13,4 mld euro - te środki jednak zgodnie 

43



z systemem EU ETS zasilą budżety krajowe. Komi-
sja Europejska deklaruje pokrycie kosztów wprowa-
dzenia samego mechanizmu, ale także finansowanie 
badań i innowacji związanych z dekarbonizacją go-
spodarki czy inicjatyw związanych z transformacją 
energetyczną. Otwarta pozostaje jednak kwestia re-
alizacji tych założeń. Niemniej, potrzebny jest rów-
nież konsensus, co do konsekwentnego promowa-
nia technologii sprzyjających dekarbonizacji. Tylko 
zmiana technologiczna może w długookresowej per-
spektywie zniwelować opisywany powyżej efekt kosz-
totwórczy prowadzenia polityki klimatycznej (na ca-
łym świecie). 

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia sku-
teczności CBAM w odniesieniu do odpowiedzi in-
nych krajów świata na wdrożenie tego mechanizmu. 
Założenia dotyczące CBAM wskazują na wyłączenie 
geograficzne krajów (eksporterów do Unii Europej-
skiej), które stosować będą równoważne mechanizmy 
ograniczania emisji GHG. Unia nie jest jedynym tery-
torium prowadzącym tego rodzaju politykę. Zapowie-
dzi zwolnień od CBAM od razu sprowokowały odzew 
dotyczący szybkiej gotowości Chin i Rosji do spełnie-
nia przewidywanych kryteriów wyłączających je spod 
obowiązywania planowanego mechanizmu europej-
skiego. Może się więc okazać, że CBAM stanie się 
skuteczny głównie względem najbiedniejszych kra-
jów eksportujących do Unii Europejskiej (jednocze-
śnie redukując ich szanse rozwojowe), natomiast co 
do globalnych potentatów gospodarczych trzeba bę-
dzie polegać na zaufaniu, że ich proklimatyczne de-
klaracje znajdują rzetelne odzwierciedlenie w prak-

tyce. Jednocześnie sytuację tę należy również widzieć 
w scenariuszu pozytywnym, w którym CBAM bę-
dzie katalizatorem ograniczenia emisji w najwięk-
szych gospodarkach świata i (pomimo wspomniane-
go wcześniej średniookresowego globalnego wzrostu 
cen) doprowadzi do zmniejszenia ryzyka ekologicz-
nego i przyspieszenia zmiany technologicznej w kie-
runku zielonej gospodarki również w krajach, które 
podejrzewane są o brak realnego zainteresowania jej 
wdrażaniem.

KONSEKWENCJE WPROWADZENIA CBAM  
W PERSPEKTYWIE GOSPODAREK, SEKTORÓW, 
PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODARSTW DOMOWYCH.

W analizie konsekwencji wprowadzenia nowego in-
strumentu sprzyjającego idei zielonej transformacji, 
uwaga powinna być poświęcona przynajmniej dwóm 
grupom: konsekwencji krótkookresowym i długookre-
sowym. Co więcej, powinno się uwzględniać różne typy 
gospodarek, ze względu na ich poziom rozwoju społecz-
no-gospodarczego - tj. zarówno kraje wysoko rozwinię-
te, jak i kraje konwergencji, a także gospodarki biedne. 
Wreszcie, koncentrując uwagę na wprowadzeniu rozwią-
zań wynikających z CBAM, potencjalne konsekwencje 
mogą dotyczyć całych gospodarek narodowych, poszcze-
gólnych ich sektorów, pojedynczych przedsiębiorstw, jak 
i gospodarstw domowych i indywidualnych obywateli, 
choć jak pisze Gros, nie powinno się patrzeć na te proble-
my z perspektywy gospodarek narodowych czy regional-
nych, bo polityka zmiany klimatu to zagadnienie świato-
wego dobrobytu. 
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Mimo istnienia tego rodzaju ideowych podejść, 
trzeba jednak uwzględniać wnioski takie, jak cho-
ciażby Zachmanna i McWilliamsa, którzy twierdzą, 
że osiągnięcie celu redukcji emisji w UE o 40% w cią-
gu następnych lat zakłada wzrosty cen, skutkujące 
przeniesieniem działalności przemysłowej i towarzy-
szącej jej emisji poza gospodarki z wysokimi cenami 
uprawnień. Przemawia za tym ocena obecnej sytuacji 
na rynku uprawnień do emisji oraz ogląd sytuacji na 
światowych rynkach inwestycji przemysłowych. Ko-
nieczne jest zatem dokonanie próby określenia kon-
sekwencji, zwłaszcza, że wkrótce może pojawić się 
problem jednoznacznego rozgraniczenia sektorów 
opartych na węglu, w których przedsiębiorstwa są 
silnie powiązane handlowo z zagranicą. W szczegól-
ności wątpliwości może budzić linia graniczna prze-
biegająca pomiędzy sektorami objętymi i nieobjęty-
mi regulacjami. 

Dokonując próby mapowania wpływu wprowa-
dzenia CBAM można zatem wykreślić mapę konse-
kwencji. Schematyczna propozycja takiej mapy wraz 
z wnioskami płynącymi z przeprowadzonych ana-
liz danych wtórnych przedstawiona została w Tabe-
li 6. Należy zaznaczyć, że ma ona charakter poglą-
dowy, a wskazane konsekwencje cechują się jedynie 
pewnym prawdopodobieństwem wystąpienia - rze-
czywiste skutki mogą mieć odmienną naturę, a ich 
natężenie zależne jest od tempa wprowadzania roz-
wiązań, ich zakresu i rygorystyczności oraz szczelno-
ści rozwiązań na poziomie gospodarki jak i całej Unii 
Europejskiej, a w końcu niezmienności zasad i kon-
sekwentności ich stosowania. Ponadto, prezentowa-

ne konsekwencje długookresowe, co do zasady mają 
bardziej spekulatywny charakter od krótkookreso-
wych. Niemniej tego typu opinie powinny być for-
mułowane, mając na uwadze planowany zasięg i za-
kres regulacji.

Podsumowując, pytania dotyczące konsekwen-
cji wprowadzenia CBAM z perspektywy podmio-
tów gospodarczych to w głównej mierze pytania do-
tyczące alternatyw. To zdolności do identyfikowania, 
projektowania, produkowania i wprowadzania na 
rynek bardziej przyjaznych środowisku pod wzglę-
dem śladu węglowego rozwiązań będą decydowały 
o konsekwencjach wprowadzenia tego rozwiązania 
dla gospodarek, branż, przedsiębiorstw czy gospo-
darstw domowych. Na razie te konsekwencje pozo-
stają w strefie domysłów, lecz w żadnym ze scenariu-
szy nie są one obojętne czy jednoznacznie korzystne, 
dla gospodarek ubogich i rozwijających się. Zwłasz-
cza, że główny mechanizm umożliwiający adapta-
cję do nowych warunków jest silną stroną podmio-
tów w państwach wysoko rozwiniętych - tam, gdzie 
nagromadzone przez lata bogactwo i kapitał finanso-
wy, rzeczowy, intelektualny i informacyjny pozwala-
ją na wykorzystanie jego nadwyżek na cele rozwojo-
we. Gospodarki słabiej rozwinięte i rozwijające się do 
zmian przygotowane są w zdecydowanie mniejszym 
stopniu. 

Poza tym, o ile na kwestie środowiskowe spo-
glądamy zazwyczaj z perspektywy przede wszyst-
kim długoterminowej (nawet w najbardziej optymi-
stycznym wariancie wprowadzenie podatku od śladu 
węglowego nie zlikwiduje od razu problemów, któ-
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TABELA 6. MAPA KONSEKWENCJI WPROWADZENIA CBAM DLA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

Typ 
kraju

Typ konsekwencji

Krótkookresowe Długookresowe

Ogólnogospodarcze 
(systemowe)

Podmiotowe (dla 
przedsiębiorstw) Indywidualne Ogólnogospodarcze 

(systemowe) Podmiotowe Indywidualne

Kraje wysoko 
rozwinięte

Spadek importu
Stabilny eksport
Wzrost zatrudnienia  
w produkcji

Wzrost kosztów 
związanych z wydatkami 
na innowacje, surowce  
i materiały
Pogorszenie kondycji 
ekonomicznej, spadek 
rentowności

Wzrost kosztów 
utrzymania 
gospodarstwa 
domowego
Wzrost jakości 
konsumowanych 
produktów

Relatywnie stabilna  
i przewidywalna ścieżka 
rozwoju
Wzrost innowacyjności 
i konkurencyjności 
gospodarek
Bogacenie się 
społeczeństwa
Wzrost importu od 
państw rozwiniętych 
(oferujących 
półprodukty i materiały 
zostawiające niewielki 
ślad węglowy

Wzrost poziomu 
innowacyjności
Rosnąca konkurencja 
lokalna
Powstawanie nowych 
zakładów produkcyjnych
Rezygnacja  
z produkcji poza krajem 
macierzystym

Nieznaczny wzrost 
kosztów życia
Wzrost stabilności 
finansowej (dodatnie 
saldo eksportu)
Poprawa warunków 
bytowych
Poprawa jakości 
konsumowanych 
produktów

Kraje 
konwergencji

Spadek importu
Spadek eksportu
Spadek konsumpcji

Wzrost kosztów 
związanych z wydatkami 
na innowacje, surowce  
i materiały
Spadki przychodów
Spadek konkurencji  
w skali lokalnej

Wzrost kosztów 
utrzymania 
gospodarstwa 
domowego
Zmiana struktury 
koszyka dóbr 
konsumpcyjnych
Spadek dochodów

Koncentracja na lokalnej 
samowystarczalności
Wyhamowanie tempa 
rozwoju gospodarczego 
Spadek inwestycji 
zagranicznych 
Likwidacja miejsc 
pracy w produkcji 
lub zmiana profili 
funkcjonujących na 
rynku przedsiębiorstw

Zmiana (pogorszenie) 
pozycji konkurencyjnej 
względem 
przedsiębiorstw 
zagranicznych
Zmiana profilu działania 
z globalnego na lokalny

Pogłębienie nierówności 
społecznych
Spadek jakości życia
Rosnąca konsumpcja 
dóbr lokalnych
Spadek jakości 
konsumowanych dóbr

Kraje 
biedne

Zahamowanie eksportu 
lub wprowadzenie cen 
dumpingowych
Spadek importu
Ujemne saldo handlu 
zagranicznego
Spadek konsumpcji
Spadek zatrudnienia  
w gospodarce 
Wycofanie inwestorów 
zagranicznych w 
związku ze spadkiem 
konkurencyjności 
gospodarki

Istotny wzrost kosztów 
związanych z wydatkami 
na innowacje, surowce 
i materiały
Znaczny spadek 
przychodów  
w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych 
nastawionych na 
obsługę rynków 
zagranicznych

Znaczny wzrost kosztów 
życia
Zmiana struktury 
koszyka dóbr - 
koncentracja na 
konsumpcji dóbr 
lokalnych
Znaczny spadek 
dochodów

Istotny spadek inwestycji 
zagranicznych
Stagnacja lub 
wyhamowanie wzrostu 
gospodarczego
Lokalna 
samowystarczalność

Utrata partnerów 
zagranicznych /
konieczność 
renegocjowania 
kontraktów
Wycofanie z rynków 
zagranicznych
Wymuszona zmiana 
profilu działania
Innowacje skupione 
wokół lokalnych 
zasobów
Ignorowanie kwestii 
odpowiedzialności 
środowiskowej

Pogłębienie nierówności 
społecznych
Spadek jakości życia
Koncentracja na 
konsumpcji dóbr 
podstawowych i lub 
niskiej jakości
Pogorszenie stanu 
zdrowia
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re narastały latami), o tyle na kwestie społeczno-go-
spodarcze należy patrzeć ze wszystkich perspektyw 
czasowych. W przypadku wprowadzenia mecha-
nizmu regulacji rynków, jakim bez wątpienia jest 
CBAM, na zmianę trzeba patrzeć z perspektywy re-
perkusji krótko, średnio i długoterminowych. 

Co do konsekwencji dla gospodarek, można 
się spodziewać przede wszystkim spadków zarów-
no importu jak i eksportu w krótkim okresie - eks-
port spadnie w gospodarkach, w których produkcja 
dóbr oparta jest przede wszystkim na technolo-
giach zostawiających znaczny ślad węglowy. Co do 
importu - w gospodarkach bogatych silne podmio-
ty gospodarcze będą w stanie kompensować koszty 
importu droższych surowców lub materiałów albo 
ograniczając marżę na produktach gotowych, albo 
najzwyczajniej przerzucając ją na odbiorców final-
nych (inne przedsiębiorstwa, instytucje lub gospo-
darstwa domowe). W dłuższej perspektywie może 
to skutkować koncentracją na lokalnej samowy-
starczalności i zaniku znaczenia specjalizacji re-
gionalnych. Może to także prowadzić do powsta-
wania obszarów wykluczonych z udziału w handlu 
światowego - swoistych enklaw, w których uprzed-
nio wytwarzane były na eksport przede wszystkim 
półprodukty, produkty lub materiały oparte na tech-
nologiach zostawiających duży ślad węglowy. W wy-
niku wprowadzenia CBAM może się okazać, że im-
port z tych terenów do krajów UE jest nieopłacalny, 
a przedsiębiorstwa tam ulokowane nie są w stanie 
efektywnie konkurować z firmami z silniej rozwi-
niętych gospodarek, gdyż utraciły swoje główne 

źródło przewagi konkurencyjnej - np. niższe kosz-
ty produkcji. Będzie to miało szczególne znaczenie 
dla branż, w których przedsiębiorstwa są tradycyjnie 
skoncentrowane geograficznie. 

W państwach uboższych można spodziewać się 
w pewnym, umiarkowanym zakresie, utraty wartości 
pieniądza, czy wzrostu bezrobocia w związku z bra-
kiem opłacalności utrzymywania zasobów pracy. Nie 
bez przyczyny państwa OECD mają politykę ogra-
niczania taryf importowych na towary przywożone  
z krajów rozwijających się - tymczasem to właśnie  
w tych krajach produkcja oparta jest w dużej mie-
rze na tradycyjnych metodach wytwarzania i tym sa-
mym zostawia za sobą znaczący ślad węglowy. Braki 
wyjątków dla producentów z krajów rozwijających się 
(wspomniany wcześniej tzw. problem krajów global-
nego południa - Global South) są w skali globalnej 
podnoszone jako istotny czynnik przeciwko CBAM, 
motywowany sprawiedliwością dziejową i odpowie-
dzialnością za możliwości rozwojowe tych krajów. 

Podnoszone są także argumenty, że wprowadze-
nie CBAM (jako instrumentu o charakterze cła), mo-
że doprowadzić do działań odwetowych krajów spoza 
Unii Europejskiej - wojen celnych. Może to urucho-
mić łańcuch wzrostu cen, poprzez wzrost kosztu pół-
produktów importowanych i osłabienie pozycji firm 
eksportujących produkty poza Unię.

W przedsiębiorstwach uzależnionych od impor-
tu dóbr obciążonych śladem węglowym, CBAM spo-
woduje wzrosty kosztów zaopatrzenia (półprodukty, 
materiały) oraz krótkookresowe pogorszenie kon-
dycji ekonomicznej, a także zwiększone wydatki na 
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badania i rozwój - co jednak będzie zgodne z wdro-
żeniem postulowanych rozwiązań zakładających roz-
wój konkurencyjnego przemysłu nieopartego na wę-
glu w Europie. Bardzo prawdopodobne jest, że firmy 
będą skłonne do poszukiwań nowych dostawców lub, 
w skrajnych przypadkach, podejmą decyzję o samo-
dzielnym przejęciu części łańcucha dostaw. Będzie się 
to mogło wydarzyć jednak jedynie w tych podmio-
tach, które w momencie wprowadzenia nowych regu-
lacji będą w stanie podołać takiej zmianie finansowo. 
W skrajnych przypadkach może dojść do znaczącego 
pogorszenia kondycji ekonomicznej i pozycji kon-
kurencyjnej, utraty rynków zbytu, swoistej „wojny 
handlowej” czy decyzji o realokacji zakładów pro-
dukcyjnych do krajów macierzystych. Ale też, jak pi-
szą Aylor i inni z Boston Consulting Group, przed-
siębiorstwa będą starały się zarządzać swoim śladem 
węglowym z dużą atencją, a najlepsi w branży bę-
dą nie tylko cieszyć się przewagą konkurencyjną  
w Europie, ale także będą mieli silną pozycję kon-
kurencyjną w relacji do mniej dopasowanych rywa-
li z innych rynków. Tym samym, dla przedsiębiorstw 
europejskich, zwłaszcza tych najmocniejszych, wpro-
wadzenie CBAM oznaczać może korzyści, a na tym 
tle pozostaje pytanie dotyczące stopnia dopasowania 
przedsiębiorstw krajowych do rywalizacji z konku-
rentami zza granicy. Nie bez znaczenia pozostaje rów-
nież to, że wybrane branże gospodarki europejskiej 
uznają protekcjonistyczny wymiar CBAM za ko-
rzystny, czego przykładem mogą być np. deklaracje 
polskich firm cementowych artykułowane w 2021 r. 
przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Podob-

nie, po ogłoszeniu projektu legislacji ws. CBAM, Pol-
ski Komitet Energii Elektrycznej pozytywnie ocenił 
jego założenia.

W sposób naturalny CBAM zmusi przedsiębior-
stwa bezpośrednio objęte regulacjami do lepsze-
go monitorowania śladu węglowego zostawianego 
przez ich partnerów i lepszego systemu raporto-
wania. Poskutkuje to kosztami między innymi za-
kupu certyfikatów CBAM, przygotowania wniosków 
oraz raportów rocznych, pozyskiwania wiarygod-
nych informacji o emisjach powiązanych z importo-
wanymi wyrobami, weryfikacjami deklaracji doty-
czących wielkości emisji przez niezależne podmioty 
certyfikujące, karami w sytuacji braku umorzenia od-
powiedniej liczby certyfikatów CBAM. Do tych kosz-
tów doliczyć należy także pozornie prozaiczne koszty 
szkolenia pracowników w zakresie regulacji i funkcjo-
nowania w nowych warunkach, organizacji działów 
odpowiedzialnych za realizację procedury CBAM. 
Organizacyjnie prawdopodobnie realizowane to bę-
dzie poprzez przypisanie tych zadań pracownikom 
działów zaopatrzenia/importu, a w większych pod-
miotach gospodarczych poskutkuje to zapewne wy-
dzieleniem odrębnej komórki organizacyjnej specja-
lizującej się w tym zakresie.

Dla gospodarstw domowych CBAM oznaczać mo-
że niewielki wzrost kosztów życia i spadek siły na-
bywczej. Jest również bardzo prawdopodobne, że 
CBAM doprowadzi do pogłębienia różnic pomiędzy 
biedniejszymi i bogatszymi warstwami społecznymi, 
choć te twierdzenia wymagają twardych dowodów, na 
co uwagę wskazują Foure i inni. Z drugiej jednak stro-
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ny, średnio- i długookresowe oddziaływanie CBAM 
(jako składowej globalnej gry interesów w kwestiach 
środowiskowych) na ogólny dobrostan człowie-
ka wynikający z lepszej jakości powietrza i mniej-
szej skali zagrożeń na tle klimatycznym, powinny 
być widziane jako niekwestionowane, ideowe uza-
sadnienie dla niedogodności związanych z wdraża-
niem pakietu Fit for 55.

Wprowadzenie CBAM może pociągnąć za sobą 
szereg niekorzystnych konsekwencji, niemniej wysta-
wianie obecnie jednoznacznie negatywnej lub po-
zytywnej oceny koncepcji jest przedwczesne. Szum 
informacyjny wokół wprowadzenia tego rozwiąza-
nia tworzy więcej wątpliwości niż udziela odpowiedzi 
na powstające pytania. Myślenie protekcjonistycz-

ne względem gospodarki węglowej i krótkookreso-
we nakazywałoby kontestować wiele założeń CBAM, 
w tym głównie nieuniknione pomniejszanie puli dar-
mowych EUA. Myślenie długookresowe, strategicz-
nie wiążące kwestie odpowiedzialności ekologicz-
nej oraz zmiany technologicznej, nakazywałoby 
wdrożenie mechanizmu CBAM oraz schematu re-
dystrybucji środków, który wyzwoliłby potencjał eu-
ropejskiej gospodarki do tworzenia takich inno-
wacyjnych rozwiązań, które sprawnie pozwoliłyby 
zniwelować niedostatki CBAM (np. zapewniły alter-
natywę dla wybranych surowców lub półproduktów; 
zmniejszyły koszty energii lub wytworzenia materia-
łów z grup objętych CBAM), ale także słabości syste-
mu EU ETS. 
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CBAM rozwiązuje jedną 
kwestię, ale otwiera inne

W tydzień po 
konferencji Śląski Ład,  
podczas której 
debatowano  
w Katowicach na 
temat unijnego cła 
od śladu węglowego, 
podobną dyskusję 
zorganizowano  
w Brukseli. 

IZABELA KLOC
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
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Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie 
CBAM rozwiązuje jeden problem, ale otwiera 
wiele innych. Najgorętszym z nich jest stopnio-
we wycofywanie darmowych uprawnień do emi-
sji dwutlenku węgla. Ten instrument w ramach 
EU ETS przewidywał dla największych europej-
skich emitentów sposób na złagodzenie wpływu 
rosnących cen CO2, stworzenie przestrzeni dla 
przyszłościowych inwestycji i ochronę eksportu 
do krajów trzecich. Musimy przypomnieć sobie, 
że reszta świata jest daleko poza postępową poli-
tyką klimatyczną UE. Darmowe przydziały dają 
europejskim producentom szansę konkurowania 
na światowych rynkach z tańszymi produktami 
z Chin, Indii czy Turcji, z produktami o znacz-
nie wyższej wartości CO2. CBAM nie zastępuje, 
ale uzupełnia bezpłatne przydziały. Oba te me-
chanizmy rozwiązują różne problemy. Dlatego 
stopniowe wycofywanie się z ETS spowoduje 
poważne problemy dla przemysłu europejskie-
go. Ciągle słyszę ten argument podczas spotkań  
z przedstawicielami europejskiego przemysłu. 

Jeszcze inną kwestią jest okres przejściowy. 
Komisja Europejska chce, aby trwał on do stycz-

nia 2026 roku. Do tego czasu CBAM ma być  
w pełni wdrożony. W tym samym czasie po-
winno rozpocząć się stopniowe wycofywa-
nie darmowych uprawnień. Nie widzę w tym 
przepisie żadnej logiki. CBAM musi w pełni 
funkcjonować na długo przed podjęciem in-
nych kroków. Nie możemy sobie pozwolić na 
eksperymenty. Wygląda jednak na to, że Bruk-
sela liczy na łut szczęścia. 

Kolejnym punktem krytyki jest brak cen-
tralnego systemu. Pomysł, aby 27 organów kra-
jowych mierzyło ilość CO2 w importowanych 
produktach, brzmi absurdalnie. Obawiam 
się biurokratycznych obciążeń, obchodzenia 
przepisów i kompletnego chaosu. Biznes po-
trzebuje pewności, a proponowany model był-
by najprawdopodobniej dysfunkcyjny.

Jeśli chodzi o weryfikację deklaracji CBAM, 
proponowany system jest słaby, wręcz naiwny. 

Jako sprawozdawca opinii ITRE w spra-
wie CBAM dołożę wszelkich starań, aby od-
zwierciedlić i uwzględnić obawy branż do-
tkniętych tym mechanizmem. Będę ich gło-
sem także podczas negocjacji trójstronnych. 

KONFERENCJA WSPÓŁORGANIZOWANA PRZEZ BUSSINES & SCIENCE POLAND ORAZ GRUPĘ EKR NOSIŁA TYTUŁ 
 „CBAM I KONKURENCYJNOŚĆ: MISJA NIEMOŻLIWA?” DEBATĘ ROZPOCZĘŁA IZABELA KLOC JAKO SPRAWOZDAWCA 

OPINII KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII (ITRE) W SPRAWIE CBAM.

51



DR PETER BOTSCHEK, Dyrektor ds. polityki 
przemysłowej i konkurencyjności Europejskiej Rady  
Przemysłu Chemicznego CEFIC:
Sektor chemiczny widzi dobre intencje stojące za CBAM, ale 
dostrzega również ograniczenia, zwłaszcza w odniesieniu 
do łańcucha dostaw i emisji pośrednich. Zgodnie z przepro-
wadzonymi przez CEFIC analizami wpływu CBAM na pięć 
głównych łańcuchów, najlepszą opcją pozwalającą zachować 
konkurencyjność jest albo środek uwzględniający rozwiąza-
nie problemu eksportu lub odrębny system implementujący 
tzw. opłaty klimatyczne w Europie.

CILLIAN O’DONOGHUE, Dyrektor ds. Energii  
i Zmian Klimatycznych EUROMETAUX (Europejskie 
Stowarzyszenie Metali Nieżelaznych):
CBAM był przedstawiany jako alternatywa dla istniejących 
środków zapobiegania ucieczce emisji, bez realnego rozwiąza-
nia kwestii eksportu. Prowadzi to do negatywnego wpływu na 
konkurencyjność sektora metali nieżelaznych. Zważywszy, że 
sektor opiera się na elektryczności, musimy utrzymać system 
rekompensat kosztów pośrednich do roku 2030. Bez tego sektor 
nie będzie w stanie konkurować. Widać to choćby na przykładzie 
produkcji silikonu, gdzie jedna trzecia produkcji jest eksporto-
wana, a koszt CO2 wynosi powyżej 900 euro za tonę, co stanowi 
blisko połowę ceny tony silikonu na rynkach światowych. Bez 
rekompensat eksport silikonu po prostu przestałby istnieć.

PROF. KARSTEN NEUHOFF, 
Kierownik Wydziału Polityki Klimatycznej  
w Niemieckim Instytucie Badań Gospodarczych: 
Unia Europejska nie powinna pozwolić na opóźnienie wdro-
żenia CBAM i wydłużanie okresu darmowych uprawnień, 
bo prowadziłoby to do opóźniania inwestycji w neutralność 
klimatyczną i recykling. Z drugiej strony zbyt szybki ruch  
w stronę CBAM, bez systemu aukcyjnego, prowadzi do wzro-
stu kosztów. Skuteczny mógłby okazać się model kontrybucji 
klimatycznych, który polega na pozostawieniu w niezmie-
nionym kształcie systemu ETS z darmowymi uprawnieniami, 
dodając opłaty klimatyczne, obliczane na poziomie wskaź-
ników i cen ETS, i płacone przez unijnych producentów i im-
porterów. Ze środków tych powstałby Fundusz, który miałby 
finansować działania dekarbonizacyjne. 

TOMASZ WŁOSTOWSKI, Bussines & Science Poland:
Znaczenie i udział rynków eksportowych rośnie, gdy unij-
ny rynek notuje stagnację lub zmniejszanie udziału. Dalsze 
zwiększanie kosztów dla rodzimych producentów, dodatko-
wo potęgowane utratą rynków eksportowych i darmowych 
uprawnień, będzie miało dalszy negatywny wpływ na konku-
rencyjność, niezależnie od krótkoterminowego efektu CBAM w 
imporcie.

W konferencji głos zabrali także
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Business & Science Poland jest związkiem pracodawców, który łączy doświadczenia polskich przedsię-
biorstw i instytutów naukowych z agendą Unii Europejskiej. Celem BSP jest wzmacnianie wartości Wspólnego 
Rynku UE poprzez działania na rzecz przyjmowania odpowiedzialnych i zgodnych z interesami polskiej i eu-
ropejskiej gospodarki przepisów. 

Unijny rynek wewnętrzny jest jedną z najbardziej uregulowanych przestrzeni gospodarczych na świecie. 
Każdego roku instytucje UE i państwa członkowskie przyjmują średnio około 80 dyrektyw, 1200 rozpo-
rządzeń i 700 decyzji. Z punktu widzenia polskich podmiotów gospodarczych nawet 70% obowiązujących  
w Polsce regulacji prawnych powstaje w wyniku negocjacji w Brukseli.

Misją BSP jest oferowanie członkom i partnerom profesjonalnych narzędzi do wpływania na unijne środo-
wisko legislacyjne oraz budowanie skutecznych koalicji wspierających interesy polskiego przemysłu i nauki.
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Realizacja konferencji i materiałów pokonferencyjnych: 
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