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Streszczenie

• UE, ze względu na swoją silną pozycję oraz znaczny udział w światowym handlu, ma możliwość 
wykorzystania wspólnej polityki handlowej jako „potężnego narzędzia” umożliwiającego 
rozszerzenie wpływu jej polityk wewnętrznych na obszary znajdujące się poza granicami 
Unii. Na możliwość tę wskazała sama Komisja Europejska w odniesieniu do polityki klima-
tycznej i Europejskiego Zielonego Ładu, czyli swojej przełomowej strategii zielonego wzrostu. 
Przy mądrym wykorzystaniu posiadanych instrumentów polityki handlowej UE może zwięk-
szyć oddziaływanie Europejskiego Zielonego Ładu oraz podnieść poziom klimatycznych 
ambicji w skali globu. Wojna w Ukrainie, która przyniosła nowe zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa Europy, w istotnym stopniu przyspiesza konieczność realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu. UE już zadeklarowała, że jej celem jest szybkie zmniejszenie uzależnienia od rosyj-
skich paliw kopalnych i przyspieszenie produkcji czystej energii. Przyspieszenie to może mieć 
znaczny wpływ na szereg polityk UE.

• Do niedawna UE nie wykorzystywała w pełni potencjału swojej globalnej pozycji na rzecz 
promocji polityki klimatycznej. Jednak od 2019 r., pod wpływem przeglądu dotychczasowej 
polityki handlowej, Komisja zaczęła wdrażać „zieloną transformację” swojego stosunku 
do handlu, której towarzyszyła fundamentalna zmiana podejścia do koncepcji „autonomii 
strategicznej”. Wojna w Ukrainie stanowi kolejny argument za połączeniem obu elementów 
i wdrożeniem koncepcji „zielonej autonomii strategicznej”. Taka zmiana kierunku wymaga 
jednak bardziej aktywnego i skoordynowanego podejścia Komisji, Parlamentu Europejskiego 
oraz państw członkowskich, umożliwiającego niewybiórcze i spójne korzystanie z istniejących 
instrumentów handlowych i wdrażanie nowych.

• U podstaw polityki handlowej UE niezmiennie leżało wynikające z Traktatów zobowiązanie 
do promowania liberalizacji handlu, a Unia utrzymywała „otwartość” na handel nawet w zmie-
niających się okolicznościach. Wprowadzenie środków wzmacniających zawarte w umowach 
handlowych postanowienia dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju lub dodatkowych 
warunków dostępu do rynku związanych ze śladem środowiskowym produktów niewąt-
pliwie prowadzi do zmniejszenia „otwartości”. Zarazem zapewnia to jednak lepszą ochronę 
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw narażonych na konkurencję z zewnątrz oraz wpro-
wadza „równe warunki konkurencji” (level playing field) w skali globalnej pod względem stan-
dardów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

• Program Komisji w zakresie zielonego handlu oraz przyjęte założenia i instrumenty polityki 
nadal nie są uznawane w regionie Europy Środkowo-Wschodniej za polityczne priorytety. 
Debata publiczna koncentruje się tam bardziej na politykach wewnętrznych UE, pomimo 
że proces „zazieleniania” polityki handlowej UE może mieć istotne skutki dla przepływów 
handlowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a tym samym dla ich ogólnej sytuacji 
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gospodarczej. Członkostwo w UE ma pozytywny wpływ na wielkość obrotu handlowego 
państw regionu, zarówno na terenie Unii, jak i poza jej granicami, przy czym pozycja i udział 
głównych partnerów w obrocie handlowym liderów regionu, tj. Czech, Węgier i Polski, jest 
względnie stabilny.

• Zielony zwrot w unijnej polityce handlowej daje krajom Europy Środkowo-Wschodniej 
dwojakie możliwości. Po pierwsze, ujednolicenie wymogów regulacyjnych w zakresie zrów-
noważonego rozwoju dla producentów z Unii oraz tych spoza UE może stanowić zachętę do 
przeniesienia produkcji z krajów zagranicznych generujących zanieczyszczenia do państw 
Europy Środkowo-Wschodniej. Zachętą do takiego „nearshoringu” może być stabilność 
dostaw, mniejszy ślad środowiskowy samej produkcji oraz niższy poziom emisji i kosztów 
transportu. Po drugie, zielony handel otwiera możliwości eksportowe dla producentów zrów-
noważonych technologii i może wzmacniać ich zdolności produkcyjne. Aby jednak skorzystać 
z tych możliwości kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny podjąć zdecydowane dzia-
łania na polu zielonej transformacji i stworzyć odpowiednie warunki, umożliwiające wykorzy-
stanie przewagi pioniera.

• Dlatego przedsiębiorcy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej konkurujący z produktami 
importowanymi oraz decydenci powinni naciskać na realizację agendy zielonego handlu 
i zdecydowanie opowiadać się za jej spójnym wdrożeniem za pomocą solidnych środków 
politycznych i prawnych. Kraje z Europy Środkowo-Wschodniej powinny ponadto podkre-
ślać konieczność skorygowania polityki zazieleniania handlu o perspektywę regionalną 
w ramach podejścia określanego mianem „zielonego realizmu”. Zgodnie z podstawowym 
założeniem zielony realizm to stanowisko postrzegające wprowadzanie klauzul związa-
nych ze zrównoważonym rozwojem do umów handlowych i regulacji wewnętrznych przez 
pryzmat miejsca zajmowanego przez producentów wewnętrznych w globalnych łańcuchach 
wartości. Jednocześnie, aby uniknąć zarzutów o „zielony protekcjonizm”, zazielenienie polityki 
handlowej musi pociągać za sobą – oraz wzmacniać – polityki i regulacje wewnętrzne.

• Niniejszy raport kompleksowo analizuje politykę Unii Europejskiej oraz zawiera ocenę jej 
skuteczności do 23 lutego 2022 r. Po tej dacie UE wprowadziła szereg restrykcji wobec 
Rosji w związku z wojną w Ukrainie. Obejmują one m.in. sankcje nałożone na rosyjski sektor 
finansowy, energetyczny, lotniczy i transportowy oraz na wymianę towarów i zaawansowa-
nych technologii podwójnego zastosowania pomiędzy Rosją a UE. Restrykcje te niewątpliwie 
wpłyną na handel Unii w wielu obszarach, co stanowi dodatkowy argument za przyspiesze-
niem zielonej transformacji w celu zmniejszenia uzależnienia od importu z Rosji. Powyższą 
sytuację zasygnalizowano w niniejszym opracowaniu w części dotyczącej „zielonej auto-
nomii strategicznej”, jednak scenariusze średnio- i długoterminowe w tym zakresie zostaną 
omówione w raporcie końcowym projektu.
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1. Wstęp

Unia Europejska stanowi ogólnoświatową lokomotywę w zakresie wspierania i propagowania 
handlu opartego na poszanowaniu zasad oraz międzynarodowej współpracy w globalnej wymianie 
towarów i usług. Polityka handlowa to również jedna z centralnych polityk i kompetencji UE. Ze 
względu na silną pozycję rynkową europejskich eksporterów i ich udział w globalnych łańcuchach 
wartości (ang. global value chains, GVC), handel stał się jednym z głównych środków nacisku UE 
na procesy przebiegające poza jej granicami1. Dlatego Komisja określiła handel mianem „jednego 
z najpotężniejszych narzędzi UE”, stanowiącego „centralny element dobrobytu gospodarczego 
i konkurencyjności Europy”2. Zatem znaczenie handlu dla Unii Europejskiej należy postrzegać 
dwutorowo – wewnętrznie oraz w kontekście relacji zewnętrznych z jej partnerami. Działania 
UE w obu wymiarach umożliwiają wywieranie szerokiego wpływu, wobec czego uwaga intere-
sariuszy, w tym Komisji, skupia się ostatnio na instrumentach handlu, za pomocą których UE 
mogłaby prowadzić globalną akcję na rzecz walki ze zmianą klimatu.

Konieczność uwzględnienia aspektów związanych z wpływem na klimat i środowisko w poli-
tyce handlowej wpisuje się w ogólną transformację globalnego krajobrazu, którą zdaniem Komisji 
napędza pięć megatrendów. Są to: 1) dychotomiczny wpływ globalizacji na gospodarki i społeczeń-
stwa, 2) szybki wzrost znaczenia Chin jako głównego aktora w globalnej gospodarce i wymianie 
handlowej, 3) zmiana klimatu, 4) transformacja cyfrowa oraz 5) konsekwencje zakłóceń spowodo-
wanych pandemią COVID-193. Odpowiedź UE na te megatrendy będzie ukierunkowana na potrzebę 
poprawienia zdolności do dokonywania własnych wyborów i kształtowania świata dokoła poprzez 
przywództwo i zaangażowanie, z uwzględnieniem strategicznych interesów i wartości UE.

Rysunek 1. Pięć megatrendów w polityce handlowej

1 S. Meunier, K. Nicolaidis, The European Union as a conflicted trade power, Journal of European Public Policy, 2006, Vol. 13, 
No. 6, s. 906-925.

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów, Przegląd polityki handlowej – otwarta, zrównoważona i asertywna polityka handlowa, 18.02.2021, COM (2021) 66 
final, s. 1.

3 Ibidem, s. 1-3.

Dychotomiczny wpływ globalizacji na społeczeństwa i gospodarki

Szybki wzrost znaczenia Chin w globalnej wymianie handlowej

Zmiana klimatu

Transformacja cyfrowa

Pandemia COVID-19 i wywołane nią zakłócenia w globalnej gospodarce i wymianie handlowej
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Jednocześnie polityka handlowa UE otrzymała wskutek pandemii COVID-19 nowy kompas 
– otwartą autonomię strategiczną, którą można interpretować jako połączenie następujących 
trzech elementów: „odporności i konkurencyjności”, „asertywności i współpracy opartej na zasa-
dach” oraz, co najistotniejsze, “zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości”4. Komisja Europejska 
uznała ją za nowy „kluczowy cel UE”5 oraz przedstawiła 10 działań, które powinny doprowa-
dzić do wzmocnienia „zdolności i swobody UE w zakresie podejmowania działań w nadchodzą-
cych dziesięcioleciach” w oparciu o „wspólne wartości, spójność, silne wielostronne zarządzanie 
i współpracę opartą na zasadach”6. W polityce handlowej przekłada się to na podejście jeszcze 
bardziej asertywne niż kiedykolwiek. Dlatego transformacje i adaptacje dotychczasowego modelu 
bazującego na największej możliwej otwartości i wolnym handlu są ograniczane potrzebą budo-
wania wewnętrznej odporności i dywersyfikowania dostaw określonych towarów i technologii 
o charakterze strategicznym.

Nowa sytuacja wywołana wojną w Ukrainie nadaje również nowy kontekst polityce handlowej 
UE. Handel nie służy już Unii za narzędzie dostępu do nowych rynków i promowania liberali-
zacji (zarówno w ujęciu handlowym, jak i politycznym). Po raz pierwszy bezprecedensowe sankcje 
nałożone na Rosję, skutkujące wycofaniem się wielu przedsiębiorstw prywatnych z rynku rosyj-
skiego, pokazały, że polityka handlowa UE może być potężną bronią i przekładać się na tzw. 
twardą siłę. Jednocześnie sytuacja ta przyspieszyła dyskusję na temat konieczności zmniejszenia 
uzależnienia od paliw kopalnych importowanych z Rosji7 i dała argument do budowania niezależ-
ności i odporności w zakresie dostaw energii poprzez dekarbonizację. Podejście to, które można 
określić mianem „zielonej strategii autonomicznej”, bazuje na zasadzie trójwymiarowości polityki 
klimatycznej, obejmującej derusyfikację, dywersyfikację i dekarbonizację.

Kwestia zrównoważoności była jednak jednym z kluczowych obszarów, w którym pragma-
tyzm handlowy konfrontowany był z protekcjonizmem handlowym pod zielonym szyldem jeszcze 
przed wojną w Ukrainie. Konieczność zbalansowania tych dwóch kontrastujących stanowisk znaj-
dzie się w centrum debaty, która określi, w jakim stopniu polityka handlowa UE będzie oparta na 
uwzględnianiu czynników środowiskowych bądź odwrotnie – polityka wobec środowiska będzie 
wynikać z możliwości oferowanych przez politykę handlową. W niniejszym opracowaniu kontekst 
kształtowania bardziej zielonej polityki handlowej UE ocenia się z perspektywy państw członkow-
skich z Europy Środkowo-Wschodniej, z uwzględnieniem ich specyficznych uwarunkowań8.

4 M.C. Vignarelli, The European Commission Trade Policy Review: The Effectiveness of Sustainable Development Chapters in EU 
FTAs, European Papers, Vol. 6, No. 1, 2021, s. 1-2.

5 Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (1 i 2 października 2020 r.) – Konkluzje, 02.10.2020, EUCO 13/20, s. 1.
6 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 4-5; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, 

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Sprawozdanie dotyczące prognozy 
strategicznej z 2021 r., Zdolność i swoboda UE w zakresie podejmowania działań, 8.09.2021, COM (2021) 750 final, s. 1.

7 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, COM(2022) 108 final, 8.3.2022. 

8 Reakcja Europy na wojnę w Ukrainie może mieć bezpośredni znaczący wpływ na handel między UE a Rosją. Efekty 
średnio- i długoterminowe będą wymagały dalszej analizy, jednak można spodziewać się zmian w głównych partnerstwach 
handlowych i wielkości obrotów handlowych.
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Rysunek 2. Główni partnerzy handlowi UE w 2019 r.

Źródło: Eurostat.

Wartość obrotu (mln EUR)

585967

35239
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2. Między wolnym  
 a zielonym handlem

Polityka handlowa UE jest silnie wbudowana w postanowienia Traktatu. Realizowanie wspólnej 
polityki handlowej stanowi jedną z wyłącznych kompetencji UE wyszczególnionych w art. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Wytyczne dotyczące realizacji polityki 
handlowej zawarto również w innych przepisach – w preambule i art. 206 TFUE wskazano prefe-
rencje UE dotyczące kształtu zewnętrznych relacji handlowych: polityka handlowa powinna „przy-
czyniać się” do „stopniowego znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym i w bezpośred-
nich inwestycjach zagranicznych oraz do zmniejszania barier celnych i innych barier” – dlatego 
UE jest nieustannie zobowiązana do realizowania programu wolnego i otwartego handlu, jak to 
tradycyjnie interpretowały Komisja, Rada Europejska (EUCO) i Rada do Spraw Zagranicznych Unii 
Europejskiej (FAC)9.

Traktat zawiera jednak również postanowienia dotyczące roli m.in. polityki w zakresie ochrony 
środowiska – zgodnie z art. 11 TFUE przy ustalaniu i realizacji polityk i działań UE należy brać 
pod uwagę wymogi ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem promowania zrów-
noważonego rozwoju. Tzw. wymiar horyzontalny polityki środowiskowej UE powinien bardziej 
ukierunkować politykę handlową na środowisko w kontekście podejmowanych przez UE działań 
dwustronnych, wielostronnych, jak i jednostronnych.

Dlatego czasami wskazuje się, że „w swojej oficjalnej retoryce [UE] konsekwentnie przed-
stawia się jako międzynarodowy podmiot zaangażowany w wykorzystywanie umów handlowych 
jako narzędzi do promowania zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kontekście stosunków 
handlowych z krajami rozwijającymi się”10. Najlepiej obrazuje to podejście Komisji do umów 
o wolnym handlu (FTA). Umowy o wolnym handlu z jednej strony powinny służyć jako narzędzie 
liberalizacji handlu, z drugiej strony jednak stanowią również „platformę zacieśnionej współpracy 
służącą realizacji [unijnych] wartości i interesów”11, w tym zobowiązań do realizacji celów poli-
tyki środowiskowej UE. Taka strategia ma silne uzasadnienie w kluczowej roli, jaką UE odgrywa 
w międzynarodowych relacjach handlowych – może ona skutecznie przyczyniać się do promo-
wania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju na całym świecie oraz „zwiększać poparcie 
społeczne dla otwartego międzynarodowego systemu handlowego w samej UE”12.

9 P. Krajewski, Always as an end, never as a means? The EU’s commitment to free trade and its limits, European Law Blog, 
17.01.2022, https://europeanlawblog.eu/2022/01/17/always-as-an-end-never-as-a-means-the-eus-commitment-to-free-
trade-and-its-limits/; see also: J. Larik, Foreign Policy Objectives in European Constitutional Law, Oxford 2016.

10 A. Poletti, D. Sicurelli, A.B. Yildrim, Promoting sustainable development through trade? EU trade agreements and global value 
chains, Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica, Vol. 51, No. 3, November 2021, s. 339-354.

11 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 9.
12 A. Poletti, et al., s. 1.

https://europeanlawblog.eu/2022/01/17/always-as-an-end-never-as-a-means-the-eus-commitment-to-free-trade-and-its-limits/
https://europeanlawblog.eu/2022/01/17/always-as-an-end-never-as-a-means-the-eus-commitment-to-free-trade-and-its-limits/
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W dyskusjach obecnych w środowisku akademickim, społeczeństwie obywatelskim i poszcze-
gólnych sektorach coraz częściej podkreśla się negatywny wpływ handlu na środowisko. Obejmuje 
on m.in. zużycie energii i wody, zanieczyszczenie powietrza powodowane przez transport morski 
i lotniczy oraz presję środowiskową wynikającą ze specjalizacji eksportowej niektórych regionów 
świata (najczęściej przytaczanym przykładem jest wylesianie Borneo i Amazonii w celu zwięk-
szania obszaru upraw)13. Tzw. zazielenianie polityki handlowej musi uwzględniać zarówno tę 
perspektywę, jak i ryzyka wynikające z otwartości na handel międzynarodowy, takie jak wzrost 
globalnych emisji oraz zagrożenia dla wewnętrznej konkurencyjności w poszczególnych branżach.

2.1 Korzyści UE z wolnego handlu oraz  
 zewnętrzne konsekwencje liberalnej  
 polityki handlowej

UDZIAŁ UE W ŚWIATOWYM HANDLU ORAZ JEGO ZNACZENIE DLA GOSPO-
DARKI UE

Rysunek 3. Udział UE w światowym handlu
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Źródło: Eurostat.

Według danych Komisji w 2019 r. eksport towarów i usług z UE wyniósł ponad 3,1 bln EUR, 
podczas gdy import towarów i usług do UE miał wartość 2,8 bln EUR, co czyni Unię największym 
podmiotem na światowym rynku handlowym14. Chiny i Stany Zjednoczone nie pozostają jednak 
daleko w tyle, a może nawet wychodzą na nieznaczne prowadzenie, jak wskazuje powyższy wykres. 
Komisja podkreśla również, że UE jest partnerem handlowym numer jeden dla 74 państw na całym 

13 D. van’t Wout, The enforceability of the trade and sustainable development chapters of the European Union’s free trade 
agreements, s. 9.

14 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 5.
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świecie. Jest ona najważniejszym partnerem handlowym dla Azji, Afryki, Stanów Zjednoczonych. 
Aktualna silna pozycja UE w światowym handlu jest coraz bardziej podważana przez Chiny, które 
stają się potęgą gospodarczą numer jeden, oraz przez przewidywany szybki wzrost innych krajów 
rozwijających się, takich jak Indie czy Indonezja. Komisja potwierdza, że „polityka handlowa UE 
musi uwzględniać fakt, że w przeciągu kilku lat 85% światowego wzrostu PKB będzie pochodzić 
spoza UE”15. Ze względu na dynamikę demograficzną poza granicami UE prognozuje się także, że 
udział Unii (oraz USA) w globalnym PKB będzie malał16. Tym samym Unia, jeżeli będzie chciała 
utrzymać potencjał wzrostu gospodarczego, będzie w coraz większym stopniu uzależniała się od 
importu produkcji. Jednocześnie kraje niemające wspólnego interesu w promowaniu wolnego 
i otwartego handlu na zasadzie wzajemności, wzajemnego dostępu do rynku oraz zmniejszania 
barier handlowych będą coraz bardziej podważać pozycję UE.

W niedawnym komunikacie dotyczącym przeglądu polityki handlowej Komisja podkre-
śliła korzyści gospodarcze wynikające z otwartości na handel, a nawet wskazała, że otwartość 
wewnętrzna i zewnętrzna stanowi fundament UE. Ponadto Komisja stwierdziła, że spośród 
dużych gospodarek Unia ma największy udział handlu w gospodarce. Komunikat wspomina także 
o rosnącej liczbie miejsc pracy związanych z eksportem (35 mln miejsc pracy w 2019 r. w porów-
naniu do 20 mln w 2000 r.). Kolejne korzyści są związane z importem, zapewniającym dostęp 
do surowców o znaczeniu krytycznym oraz innych materiałów w ramach globalnych łańcuchów 
wartości – 60% artykułów importowanych wykorzystuje się do produkcji dóbr w UE. Komisja 
szacuje, że wzrost dochodów wynikający z importu wynosi ok. 550 mld EUR. Według Komisji 
ten przepływ korzyści ma charakter wzajemny dla UE i eksporterów z krajów o niskim poziomie 
dochodów (ze szczególnym naciskiem na Afrykę), a zatem handel może służyć za narzędzie wspie-
rające rozwój i wzrost gospodarczy nie tylko w Unii, ale na całym świecie17.

RÓWNOWAGA MIĘDZY OTWARTOŚCIĄ A OCHRONĄ INTERESÓW UE

Otwartość Unii na handel powinna być sposobem na wzmacnianie odporności i wspieranie konku-
rencyjności różnych sektorów jej gospodarki. Otwartość powinna obejmować swobodny i nieza-
kłócony dostęp do rynków międzynarodowych (w tym nowych rynków) oraz swobodne przepływy 
handlowe, które powinny służyć wszystkim interesariuszom w ekosystemie przemysłowym, tj. 
producentom przemysłowym (niezależnie od ich rozmiaru i miejsca w globalnych łańcuchach 
wartości), pracownikom i obywatelom18. Dlatego zdaniem Komisji swobodny i otwarty handel jest 
najbardziej korzystny dla gospodarki UE. Stosunek ten może obecnie podlegać pewnym zmianom 
w ramach podejścia opartego na „autonomii strategicznej”.

Perspektywa Komisji od dawna ignoruje jednak potencjalne negatywne skutki otwartości 
na handel dla niektórych regionów i sektorów. Komisja ma ogólną świadomość dychotomicz-
nego wpływu globalizacji – procesu, który można by opisać jako „skuteczny, a jednocześnie 

15 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 3-4.
16 Komunikat Komisji, Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2021 r., s. 5-7.
17 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 5.
18 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 6.
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destrukcyjny”19, generujący zarówno ogromne wzrosty, jak i nierówności. Komisja nigdy jednak 
nie przedstawiła dogłębnej analizy tych asymetrycznych konsekwencji, która mogłaby stanowić 
przeciwwagę dla jej zdecydowanego stanowiska w zakresie utrzymywania aktualnej otwartości 
w handlu. Ponadto pandemia COVID-19 ujawniła negatywny wpływ globalizacji na zdolność 
produkcji najważniejszych dóbr, takich jak farmaceutyczne substancje czynne czy środki ochrony 
indywidualnej. Energochłonne gałęzie przemysłu to kolejny sektor, na który otwartość na handel 
wpłynęła niekorzystnie. Gałęzie te odpowiadały za istotny udział zatrudnienia w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej w 1989 r., ale straciły swoją silną pozycję ze względu na automatyzację 
produkcji i przeniesienie jej za granicę oraz dumping środowiskowy i socjalny (co wiązało się z tzw. 
ucieczką emisji CO2). Dlatego korzyści dla gospodarki UE wynikające z otwartego i wolnego handlu 
są niejednoznaczne, a perspektywa dotycząca roli handlu w generowaniu dochodu i wzrostu nie 
została przyjęta z jednakowym entuzjazmem we wszystkich regionach UE. Spostrzeżenie to znaj-
duje również potwierdzenie w poglądzie na rolę, jaką odgrywają producenci z Europy Środkowo-
Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości producentów europejskich.

GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI I PERSPEKTYWA PAŃSTW EUROPY 
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

UE odgrywa kluczową rolę w globalnych łańcuchach dostaw z kilku względów. Spośród najistotniej-
szych i najczęściej przytaczanych należy wymienić ogrom zagranicznych powiązań produkcyjnych 
UE oraz rosnące znaczenie regionalnych łańcuchów wartości. Jednocześnie wskazuje się, że coraz 
silniejsze zintegrowanie gospodarki unijnej z globalnymi łańcuchami wartości wpływa na wzrost 
liczby przedsiębiorstw uzależnionych od importu, które przenoszą produkcję półproduktów lub 
gotowych wyrobów do krajów rozwijających się o niskich kosztach siły roboczej i niskich standar-
dach środowiskowych. Przedsiębiorstwa te wykorzystują globalne łańcuchy wartości do uzyskania 
przewagi konkurencyjnej nad swoimi odpowiednikami polegającymi na produkcji krajowej. Są 
zatem niechętne przyjęciu wymogów legislacyjnych na szczeblu unijnym, które mogłyby skut-
kować wzrostem kosztów na przestrzeni łańcucha wartości. Uważają oni włączanie postanowień 
dotyczących ochrony siły roboczej i środowiska do umów handlowych za zjawiska dla nich nieko-
rzystne. Przewiduje się, że będą także sprzeciwiać się obciążeniom mogącym przełożyć się na 
wzrost kosztów zmiennych, tj. związanych z transportem, ubezpieczeniami, opłatami, taryfami 
i regulacjami. Analiza dotychczasowej sytuacji politycznej pokazuje, że ta grupa przedsiębiorstw 
miała dotąd duży wpływ na kształtowanie polityki handlowej w jej aktualnej formie, stawiającej 
na liberalizację. Ich interesy pokrywają się po części z interesami przedsiębiorstw ukierunkowa-
nych na eksport, które polegają na niezakłóconym dostępie do rynków zagranicznych i postrze-
gają dodatkowe wymogi w zakresie ochrony środowiska i siły roboczej za obciążenia utrudniające 
wolny handel i generujące potencjalne ryzyko działań odwetowych stron trzecich.

Perspektywa ta jest całkowicie odmienna od punktu widzenia przedsiębiorstw narażonych 
na konkurencję z zewnątrz (producentów unijnych konkurujących z produktami importowanymi 
spoza UE), dla których brak wzajemności w wymogach regulacyjnych tworzy nierówne warunki 

19 M.C. Vignarelli, The European Commission Trade Policy Review: The Effectiveness of Sustainable Development Chapters in EU 
FTAs, European Papers, Vol. 6, No. 1, 2021, s. 1.
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w zakresie pozycji konkurencyjnej w porównaniu do eksporterów spoza Unii. Dla nich wprowa-
dzenie egzekwowalnej i skutecznej regulacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju do polityki 
handlowej UE stanowi szansę na „wyrównanie warunków konkurencji (levelling playing field)”20. 
W przeciwnym wypadku mogą one przyjąć postawę aktywnego sprzeciwu wobec wszelkich 
nowych obciążeń regulacyjnych związanych z ochroną środowiska i łagodzeniem zmian klimatu, 
które będą nakładane na nie wewnętrznie, ale nie będą wiążące dla ich bezpośredniej konkurencji.

Ocena aktualnej polityki handlowej UE z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
musi zatem uwzględniać dane dotyczące przepływów handlowych producentów z Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz ich pozycję w łańcuchach wartości przedsiębiorstw europejskich.

Rysunek 4. Zmiana w eksporcie i imporcie (w mld EUR) krajów Europy Środkowo-Wschodniej od 
wejścia do UE

Kraje Europy 
Środkowo- 

-Wschodniej
2004 2007 2014 2020*

Eksport Import Eksport Import Eksport Import Eksport Import

Bułgaria - - 14 22 22 26 28 31

Czechy 55 56 89 86 132 116 168 150

Estonia 5 7 8 11 12 14 14 15

Chorwacja - - - - 10 17 15 23

Łotwa 3 6 6 11 11 14 14 16

Litwa 7 10 13 18 24 26 29 29

Węgry 45 49 70 70 83 79 105 101

Polska 60 72 102 121 166 168 239 229

Rumunia - - 30 51 53 59 62 80

Słowenia 13 14 22 23 27 26 39 37

Słowacja 22 24  43 44 65 61 76 74

Europa Środkowo-
Wschodnia razem 211 238 396 458 605 606 789 785

UE** razem 2753 2659 3593 3599 4256 4026 4789 4510

Udział Europy 
Środkowo-
Wschodniej w UE

7,7% 8,9% 11,0% 12,7% 14,2% 15,0% 16,5% 17,4%

* dane mogą być obciążone błędem ze względu na zakłócenia w przepływach handlowych 
spowodowane pandemią COVID-19
** bez Wielkiej Brytanii

Źródło: Eurostat, Handel wewnątrz- i zewnątrzunijny w podziale na państwa członkowskie i grupy produktów.

20 A. Poletti et al., s. 2-4.
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Rysunek 5. Udział poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w całkowitym obrocie 
handlowym regionu Europy Środkowo-Wschodniej w 2020 r.
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Źródło: Eurostat, Handel wewnątrz- i zewnątrzunijny w podziale na państwa członkowskie i grupy produktów. 

Powyższa tabela i wykres pozwalają na sformułowanie kilku spostrzeżeń. Po pierwsze, obrót 
w handlu zagranicznym we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrastał rokrocznie 
od momentu wejścia do UE, pomimo iż wartości te wciąż stanowią raczej skromny odsetek wartości 
dla całej UE. Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich 16 lat udział tych krajów w unijnym handlu 
stabilnie wzrastał, w sumie o ok. 10 punktów procentowych. Poza tym niektóre państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej, w szczególności te większe (Czechy, Węgry i Polska), osiągnęły nadwyżkę 
handlową, podczas gdy przed wejściem do Unii ich bilans handlowy był ujemny. Uwzględniając te 
kwestie, można stwierdzić, że członkostwo w UE ma istotny pozytywny wpływ na handel zagra-
niczny państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tym samym ewentualne zmiany w europejskich 
przepływach handlowych, jakie mogą być efektem zazielenienia polityki handlowej, mogą mieć 
wpływ na gospodarki tych krajów. Dlatego polityki w zakresie zielonego handlu przyjmowane 
przez UE będą miały dla państw Europy Środkowo-Wschodniej szczególne znaczenie. Ponadto 
wszelkie istotne decyzje podejmowane w tym obszarze polityki powinny uwzględniać perspek-
tywę tych państw. Ponieważ region ten ma znaczny i stale rosnący udział w handlu zagranicznym 
UE, może on w ogromnym stopniu kształtować przyszłą wymianę towarów europejskich, co należy 
wziąć pod uwagę przy transformacji w kierunku zielonego handlu.

Należyte uwzględnienie perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej dotyczącej handlu 
unijnego wymaga bliższego przyjrzenia się stosunkom handlowym tych krajów. W kontekście 
partnerów handlowych państw Europy Środkowo-Wschodniej zasadne jest szczegółowe prze-
analizowanie wyłącznie handlu zagranicznego trzech największych państw Europy Środkowo-
Wschodniej, tj. Czech, Węgier i Polski, ponieważ te trzy kraje łącznie odpowiadają za ponad 60% 
handlu zagranicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak widać na Rys. 5. Ich zagra-
nicznych partnerów handlowych przedstawiono na rysunkach poniżej.
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Rysunek 6. Najwięksi partnerzy handlowi Czech, Węgier i Polski w eksporcie (wg udziału 
w eksporcie ogółem) w 2020 r.
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Źródło: Eurostat, Handel wewnątrz- i zewnątrzunijny w podziale na państwa członkowskie i grupy produktów oraz krajowe 
urzędy statystyczne.

 
Rysunek 7. Najwięksi partnerzy handlowi Czech, Węgier i Polski w imporcie (wg udziału w imporcie 
ogółem) w 2020 r.
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Źródło: Eurostat, Handel wewnątrz- i zewnątrzunijny w podziale na państwa członkowskie i grupy produktów oraz krajowe 
urzędy statystyczne.

Należy mieć jednak na uwadze, że wejście do UE nie miało wpływu na proporcjonalną wiel-
kość wymiany handlowej pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej a Unią Europejską. 
Udział państw unijnych w całkowitej wartości międzynarodowej wymiany handlowej krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej wynosi ok. 70% i na przestrzeni ostatnich 16 lat nie uległ istotnej 
zmianie. Można zatem uznać, że nominalny wzrost wartości handlu zagranicznego Europy 
Środkowo-Wschodniej przebiegał zgodnie z międzynarodowymi trendami wzrostu niezależnymi 
od członkostwa w Unii Europejskiej. Przy takim założeniu region Europy Środkowo-Wschodniej 
mógłby w handlu międzynarodowym skorzystać bardziej na zmianach w skali globalnej niż na 
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samej polityce unijnej. Ponadto może się okazać, że polityki unijne mają raczej neutralne znaczenie 
dla regionu. Celem niniejszego opracowania nie jest jednak ocena wpływu Unii Europejskiej na 
handel zagraniczny państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak już wspomniano powyżej, państwa UE (jako partnerzy w handlu zagranicznym) odpowia-
dają za ponad 70% wartości handlu międzynarodowego Czech, Węgier i Polski. Jednak ogólnie 
rzecz biorąc, udział poszczególnych krajów UE w wartości handlu jest raczej niewielki. Jedynie 
kraje sąsiadujące wyróżniają się jako szczególnie istotne, zwłaszcza Niemcy, które są najsilniejszą 
gospodarką w regionie i najważniejszym partnerem handlowym dla państw Europy Środkowo-
Wschodniej. Jednocześnie powiązania importowo-eksportowe pomiędzy krajami V4 same w sobie 
nie są tak silne, jak można by podejrzewać.

Rysunek 8. Udział państw UE w całkowitym obrocie Czech, Węgier i Polski w handlu zagranicznym 
od wejścia do UE
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Źródło: Eurostat, Handel wewnątrz- i zewnątrzunijny w podziale na państwa członkowskie i grupy produktów.

Zasadniczo ogromna większość eksportu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest ukie-
runkowana na UE. Oznacza to, że producenci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej są tam nara-
żeni na konkurencję z zewnątrz i mogą być uważani przez swoich partnerów handlowych z innych 
krajów UE jedynie za substytut dla producentów z krajów rozwijających się spoza UE. Dlatego 
otwartość UE na handel w połączeniu z brakiem ambicji środowiskowych w unijnych umowach 
handlowych tworzy niekorzystne warunki dla pozycji konkurencyjnej krajów Europy Środkowo-
Wschodniej. Pożądana więc jest dalsza analiza potencjału Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie 
tworzenia bardziej korzystnego środowiska regulacyjnego dla tych krajów. Tymczasem wydaje się, 
że decydenci w regionie poświęcają tej kwestii niewiele uwagi. Zdecydowanie istnieje więc prze-
strzeń do bardziej skoordynowanego nacisku politycznego ze strony regionu Europy Środkowo-
Wschodniej na zwiększenie znaczenia „kwestii środowiskowej” w polityce handlowej UE.
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W przypadku zrównoważonego handlu na znaczeniu zyskuje import spoza krajów UE-27, 
ponieważ kraje rozwijające się mają tendencję do stosowania w swojej produkcji towarowej 
niższych standardów środowiskowych. Jest to kwestia niezwykle istotna dla krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej w kontekście handlu unijnego, ponieważ udział krajów Europy Środkowo-
Wschodniej w handlu unijnym z krajami spoza UE-27 rośnie: w imporcie na przestrzeni ostatnich 
16 lat nastąpił skok o ok. 5 punktów procentowych (z 8% do 13%).

Rysunek 9. Najwięksi partnerzy handlowi Czech, Węgier i Polski w imporcie spoza krajów UE-27 
(w podziale na udział w całkowitej wielkości importu) w 2020 r.
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Źródło: Eurostat, Handel wewnątrz- i zewnątrzunijny w podziale na państwa członkowskie i grupy produktów oraz krajowe biura 
statystyczne.

Jak widać na Rys. 9, w 2020 r. największy udział w imporcie z krajów spoza UE-27 u każdego 
z trzech największych importerów z Europy Środkowo-Wschodniej miały Chiny. Chiny i Rosja, czyli 
dwa kraje, o których nie można powiedzieć, że stosują w produkcji wysokie standardy środowi-
skowe, łącznie odpowiadały za 60% importu ogółem spoza krajów UE-27 (dotyczy Polski i Czech). 
Izolacja Rosji wynikająca z wojny w Ukrainie prawdopodobnie doprowadzi do zmiany tej sytu-
acji, jednak z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej działania na rzecz zazieleniania handlu 
powinny koncentrować się na wymianie handlowej z krajami charakteryzującymi się mniejszą 
dbałością o środowisko. Jednak jeszcze przed wybuchem wojny udział Rosji w imporcie z krajów 
spoza UE-27 – a w rezultacie w imporcie ogółem – był w Czechach, na Węgrzech i w Polsce 
stosunkowo niewielki. Dlatego też Rosja nie wydaje się być mimo wszystko krajem o znaczeniu 
priorytetowym, jeśli chodzi o stosowanie narzędzi zielonego handlu.
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2.2 Wpływ wewnętrznej polityki klimatycznej  
 na politykę handlową UE

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD ORAZ NOWA POLITYKA HANDLOWA

Opublikowanie przez Komisję Europejskiego Zielonego Ładu w grudniu 2019 r. zostało 
nazwane przez jej Przewodniczącą Ursulę von der Leyen momentem równie doniosłym dla UE 
jak lądowanie człowieka na Księżycu. Ma on znaczące konsekwencje dla wszystkich obszarów 
polityki UE, w tym dla polityki handlowej. W lutym 2021 r., w ramach przeglądu zgodności polityk 
UE z nowym celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., Komisja opublikowała 
„Przegląd polityki handlowej”. Dokument ten przedstawia zamiar przyjęcia przez Komisję w poli-
tyce handlowej UE podejścia bardziej ukierunkowanego na zrównoważony rozwój. Sam Europejski 
Zielony Ład również zawiera fragmenty odwołujące się do polityki handlowej i zagranicznej UE, 
takie jak „silniejsza dyplomacja w zakresie Zielonego Ładu”, „zmobilizowanie wszystkich kanałów 
dyplomatycznych (zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych)”, „zielone sojusze wykorzystujące 
narzędzia dyplomatyczne i finansowe”, „siła rynkowa UE w zakresie wyznaczania globalnych stan-
dardów”, „UE jako światowy lider w dziedzinie działań na rzecz klimatu i środowiska” oraz (co jest 
szczególnie istotne z perspektywy celu Europy Środkowo-Wschodniej) „Zielony program działań 
dla Bałkanów Zachodnich”. Z drugiej strony Zielony Ład jako nowa strategia UE ma być „siłą 
napędową konkurencyjności [UE] i [ma] doprowadzi[ć] do stopniowej, lecz głębokiej transformacji 
[unijnych] gospodarek, co z kolei będzie miało duży wpływ na strukturę handlu”21.

Rysunek 10. Kluczowe działania na rzecz zazieleniania polityki handlowej UE

W celu wdrożenia propozycji sformułowanych w Europejskim Zielonym Ładzie Komisja w lipcu 
2021 r. zaprezentowała pakiet legislacyjny „Fit for 55”. W ramach pakietu Komisja opublikowała 
wniosek ustawodawczy w sprawie ustanowienia mechanizmu dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), 
mający na celu uwzględnienie ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w cenie towarów 

21 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 2.
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importowanych do UE. Komisja ma zamiar opublikować dalsze propozycje, które sprawią, że rynek 
unijny i polityki UE staną się bardziej przyjazne dla środowiska, w tym dyrektywę w sprawie nale-
żytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, inicjatywę w zakresie 
łańcuchów wartości wolnych od wylesiania oraz przegląd rozdziałów dotyczących handlu i zrów-
noważonego rozwoju w umowach o wolnym handlu zawartych przez UE. W swoich staraniach 
na rzecz wzmocnienia dyplomacji klimatycznej Komisja również zdecydowanie naciska na reali-
zację programu Europejskiego Zielonego Ładu w dwustronnej i wielostronnej współpracy ze stro-
nami trzecimi. Cele Komisji są zatem związane z zachowywaniem integralności Europejskiego 
Zielonego Ładu oraz jego uwzględnianiem w różnych obszarach polityki UE. Ponadto siła rynkowa 
UE jest wykorzystywana do wpływania na zachowania przedsiębiorstw aktywnych na rynku 
wewnętrznym oraz zmniejszania śladu środowiskowego konsumpcji na terenie Unii. Dlatego też 
Komisja stara się rozszerzać bezpośredni i pośredni zasięg oddziaływania Europejskiego Zielonego 
Ładu poza granicami Unii, co jest bezpośrednio związane z udziałem UE w globalnych emisjach 
i jej rolą w zmniejszaniu poziomu emisji na świecie. W ten sposób Unia odpowiada także na 
głosy krytyczne, podkreślające ograniczony wpływ działań wewnętrznych Unii w skali globalnej 
i podważające konieczność realizowania ambitnych celów polityki klimatycznej.

Wojna w Ukrainie wzmacnia program ekologiczny UE i przyspiesza transformację w kierunku 
czystej energii. Jak ogłoszono w marcu 2022 r., „przełamanie zależności od rosyjskich paliw kopal-
nych przyspieszy zmianę koszyka energetycznego w państwach członkowskich, co powinno znaleźć 
odzwierciedlenie w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. (…) Komisja jest gotowa, aby do lata 
we współpracy z państwami członkowskimi opracować plan REPowerEU, w celu wsparcia dywer-
syfikacji dostaw energii, przyspieszenia przejścia na energię ze źródeł odnawialnych i poprawy 
efektywności energetycznej. Pozwoliłoby to na szybsze odchodzenie od importu gazu z Rosji 
i od uzależnienia od paliw kopalnych oraz stanowiłoby najlepsze zabezpieczenie przed szokami 
cenowymi w perspektywie średnioterminowej poprzez przyspieszenie transformacji ekologicznej 
UE, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb transgranicznych i regionalnych. Potrzeba więk-
szego bezpieczeństwa dostaw stanowi nowy bodziec do realizacji celów Europejskiego Zielonego 
Ładu”22. Jak można zauważyć w tym fragmencie, aktualna polityka klimatyczna Unii, bazująca na 
zasadach Europejskiego Zielonego Ładu, ma umożliwić jej osiągnięcie odporności i niezależności 
w dostawach energii. Powstająca „zielona autonomia strategiczna” w sektorze energetycznym 
będzie więc realizowana poprzez podejście zgodne z zasadą 3D, obejmującą derusyfikację, dywer-
syfikację i dekarbonizację. Może się to przekładać na pewne modyfikacje samego Europejskiego 
Zielonego Ładu, jednak w możliwej do przewidzenia przyszłości będzie prowadzić do trwalszego 
zazieleniania polityk UE, w tym polityki handlowej.

22 Komunikat Komisji, REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej I zrównoważonej energii po przystępnej 
cenie, s. 10.
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Rysunek 11. Globalne emisje CO2 w ujęciu rocznym
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Źródło: Our World in Data.

Jeszcze przed wojną w Ukrainie Komisja zaczęła otwarcie odwoływać się do Europejskiego 
Zielonego Ładu w swoich działaniach dyplomatycznych, choć nie wskazała jednoznacznych, spój-
nych celów ani politycznych instrumentów skierowanych do państw trzecich23. Wymiar geopoli-
tyczny wyzwania dotyczącego zmiany klimatu czyni politykę handlową Unii jednym z kluczowych 
pozostających w jej dyspozycji środków służących do podejmowania problematyki zmian klimatu 
w skali globalnej, przy jednoczesnym zapewnieniu, by proces globalizacji przebiegał w sposób 
bardziej sprawiedliwy i przyjazny dla środowiska24.

Pokazuje to, że Komisja zdaje sobie sprawę z istnienia powiązań pomiędzy ambicjami wewnętrz-
nymi a globalną skalą tego wyzwania. Nadal nie ma pewności, czy przekuje to w autentyczną zmianę 
podejścia do polityki handlowej i wykaże się podobnym poziomem ambicji na szczeblu globalnym, co 
na szczeblu wewnętrznym. Jak widać na powyższym wykresie, ograniczony udział Unii w emisjach 
globalnych oznacza, że by jej polityka wewnętrzna była skuteczna, musi ona mieć zasięg globalny. 
Jednocześnie realizowanie przez UE programu klimatycznego w ramach własnych granic już wywołało 
napięcia, zarówno wewnątrz Unii jak i poza nią. Komisja stara się dostosować cele polityki handlowej 
do celu, jakim jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r., odwołując się w tym kontekście 
do Porozumienia paryskiego. Wiceprzewodniczący Komisji odpowiadający za jej agendę handlową, 
Valdis Dombrovskis, uczynił nawet ratyfikację Porozumienia paryskiego warunkiem obowiązkowym 
dla potencjalnych partnerów handlowych. Ma również wkrótce zaproponować uznanie zasady posza-
nowania Porozumienia paryskiego za niezbędny element przyszłych umów o wolnym handlu z UE, 
w ramach którego naruszenie zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego umożliwi jednej 
ze stron wycofanie przywilejów handlowych udzielonych drugiej stronie25.

23 F. Petri, Revisiting EU Climate and Energy Diplomacy: A Starting Point for Green Deal Diplomacy?, European Policy Brief 
EGMONT Royal Institute for International Relations, No. 65, November 2020, p. 3; see also: E. Guerin, The four pillars of 
European Green Deal diplomacy, European Council of Foreign Relations, https://ecfr.eu/article/the-four-pillars-of-european-
green-deal-diplomacy/.

24 M.C. Vignarelli, The European Commission Trade Policy Review: The Effectiveness of Sustainable Development Chapters in EU 
FTAs, s. 5.

25 D. van’t Wout, The enforceability of the trade and sustainable development chapters of the European Union’s free trade 
agreements, “Asia Europe Journal”, 16.6.2021, https://doi.org/10.1007/s10308-021-00627-1, s. 9.

https://ecfr.eu/article/the-four-pillars-of-european-green-deal-diplomacy/
https://ecfr.eu/article/the-four-pillars-of-european-green-deal-diplomacy/
https://doi.org/10.1007/s10308-021-00627-1
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Komisja rozważa, w jaki sposób polityka handlowa UE mogłaby „przyczyniać się do przekształ-
cenia gospodarki UE zgodnie z zieloną (…) transformacją”. Aby zapewnić spójność i współdziałanie 
pomiędzy różnymi politykami wewnętrznymi UE oraz jej polityką handlową, ta ostatnia powinna 
„stanowić jednoznaczne wsparcie” dla Zielonego Ładu. Ponadto zielona transformacja “powinna 
być głównym priorytetem w ramach wielostronnej i dwustronnej polityki handlowej”26. Zamiarem 
Komisji jest zachowanie przy realizacji tych celów dotychczasowej otwartości w polityce handlowej. 
Taki wyraźny nacisk w polityce handlowej na realizację celów Zielonego Ładu zmienia jednak jej 
tradycyjne cele, jakimi są zapewnienie dostępu do rynku i znoszenie barier dla handlu.

Niemniej jednak Komisja zamierza wykorzystać tę dotychczasową otwartość UE (i atrakcyj-
ność jej jednolitego rynku) do budowania swojej pozycji wiarygodnego partnera wobec innych 
krajów. Pozycja ta powinna zostać następnie wykorzystana przez Unię do prowadzenia walki ze 
zmianą klimatu i do osiągnięcia neutralności klimatycznej w sposób wielostronny i kooperacyjny. 
W ramach tej narracji, dotyczącej potencjału w zakresie bardziej zrównoważonego wzrostu, Komisja 
zamierza promować „zrozumienie, że zielona transformacja jest nie tylko koniecznością w perspek-
tywie średnioterminowej, ale już dziś stanowi inteligentną politykę gospodarczą27”. Jest to szcze-
gólnie istotne w przypadku podmiotów generujących największe ilości emisji i zanieczyszczeń, a UE 
mogłaby wykorzystać swoją pozycję w światowym handlu do zwiększania ich wkładu w łagodzenie 
zmian klimatu i zachowanie bioróżnorodności28. Komisja zatem proponuje, by handel stanowił 
odpowiedź na zapotrzebowanie na globalne działania dotyczące zmian klimatu. Drogę ku globalnej 
zielonej transformacji mogłyby wytyczać polityki wewnętrzne UE. To, czy Unia ma aktualnie odpo-
wiednią pozycję i narzędzia, by to osiągnąć, wymaga jednak odrębnej i bardziej szczegółowej analizy.

PERSPEKTYWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Plany Komisji dotyczące zrównoważonego rozwoju w handlu są zgodne z ogólną zasadą 
globalnych działań podejmowanych wobec zmian klimatu – zasadą większej odpowiedzialności 
krajów postindustrialnych i rozwiniętych za działania na rzecz redukcji tych zmian. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę emisje terytorialne, to UE nie jest jednym z największych trucicieli naszej planety, 
jednak sytuacja przedstawia się zgoła inaczej przy uwzględnieniu emisji wynikających z trans-
portu i produkcji zewnętrznej. Taka korekta umożliwia obliczenie współczynnika „emisji skorygo-
wanych o przepływy handlowe” pokazującego, czy dany kraj importuje więcej emisji niż generuje 
na swoim terytorium lub odwrotnie. Im wyższa wartość współczynnika, tym bardziej dany kraj 
polega na imporcie produktów generujących emisje w innych lokalizacjach i na odwrót. Jak przed-
stawiono poniżej, sprawia to, że niektóre kraje, np. Chiny, Indie, Rosja czy Iran, w efekcie stają 
się eksporterami emisji (są miejscem ich „outsourcingu”), a z drugiej strony pokazuje, które kraje 
świata są bardziej uzależnione od importu obejmującego emisje – okazuje się, że Unia jest jednym 
z największym importerów tego rodzaju. Większość emisji związanych z konsumpcją krajów 
zachodnich UE, takich jak Niemcy, powstaje w ramach wymiany handlowej z Chinami i innymi 
krajami rozwijającymi się.

26 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 9-10.
27 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 7.
28 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 6.
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Rysunek 12. Emisje skorygowane o przepływy handlowe w ujęciu globalnym
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Rysunek 13. Emisje krajów Europy Środkowo-Wschodniej skorygowane o przepływy handlowe
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W UE, a konkretnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynym eksporterem emisji 
jest Polska. Może to oznaczać, że generowanie przez jej gospodarkę emisji powyżej średniej 
unijnej nie jest spowodowane wyłącznie procesami wewnętrznymi, ale może też mieć związek 
z eksportem towarów w ramach łańcuchów wartości do innych państw członkowskich UE. 
Korekta emisji o przepływy handlowe może pokazać, czy dany kraj jest zleceniodawcą, czy wyko-
nawcą procesów produkcyjnych generujących emisje. Podobieństwo sytuacji Chin, Indii i Polski 
może ponownie wskazywać, że wszystkie te kraje zajmują podobną pozycję konkurencyjną jako 
wykonawcy „brudnej” podprodukcji dla europejskich producentów końcowych. Dlatego relokacja 
lub przeniesienie produkcji w ramach łańcuchów wartości z Azji z powrotem do krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej może prowadzić do obniżenia emisji, jednak wyłącznie, jeżeli kraje te są 
w stanie oddzielić wzrost produkcji (przekładający się na wzrost PKB) od emisji.

Rysunek 14. Wzrost PKB per capita (liczonego w tys. dolarów międzynarodowych) w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej (lata 1995-2018)
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Rysunek 15. Emisje (mierzone w tonach) wynikające z konsumpcji per capita w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej (lata 1995-2018)
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Oddzielenie emisji wynikających z konsumpcji od wzrostu gospodarczego było możliwe 
w przypadku większości państw członkowskich. Ogólnie rzecz biorąc, w UE poziom zarówno 
emisji terytorialnych, jak i emisji skorygowanych o przepływy handlowe nieustannie maleje, 
począwszy od 1990 r. Przeniesienie emisji za granicę umożliwiło uzyskanie większego spadku 
emisji terytorialnych przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego. Kierunek ten jest 
wyraźnie widoczny na poniższych wykresach w przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
– w większości tych krajów odnotowano spadek emisji wynikających z konsumpcji przy jednocze-
snym wzroście PKB per capita (jak wskazano powyżej). Jak można jednak zauważyć, PKB rosło 
szybciej niż emisje wynikające z konsumpcji. Dlatego też możliwe jest wyznaczenie współczyn-
nika emisyjności PKB wynikającej z konsumpcji (obliczanego jako emisje wynikające z konsumpcji 
per capita/PKB per capita) dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ustalenie, czy na przestrzeni 
lat jego wartość wzrosła, czy zmalała.
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Rysunek 16. Spadek wynikającej z konsumpcji emisyjności PKB w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej (lata 1995-2018)
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Na powyższym wykresie przedstawiono spadek współczynnika dla wszystkich krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, co oznacza, że wszystkie były w stanie uzyskać wzrost gospodarczy przy 
(częściowym) oddzieleniu go od emisji wynikających z konsumpcji. Takie oddzielenie można tylko 
częściowo wyjaśnić zmianą struktury PKB krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pomimo iż udział 
produkcji w większości z nich uległ zmniejszeniu, trend ten nie był tak dynamiczny, jak spadek stosunku 
emisji wynikających z konsumpcji do PKB (w szczególności w przypadku krajów takich jak Słowacja, 
Węgry czy Polska). Ponadto emisje wynikające z konsumpcji obejmują zarówno emisje wygenero-
wane wewnętrznie, jak i importowane, należy więc w ocenie emisyjności produkcji w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej również uwzględnić spadek emisji terytorialnych pokazany na Rysunku 18.

Rysunek 17. Udział produkcji w PKB

Kraj
Udział produkcji w PKB (udział procentowy)

Różnica  
(w p.p.)

1995 2018

Czechy 21,56 22,68 1,12

Chorwacja 18,31 12,31 -6,00

Estonia 16,98 13,56 -3,42

Węgry 18,19 18,50 0,31

Łotwa 17,62 10,56 -7,06

Litwa 16,73 16,58 -0,15

Polska 19,38 16,73 -2,65

Rumunia 23,87 18,70 -5,17

Słowacja 19,04 18,93 -0,11

Słowenia 21,57 20,30 -1,27
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Poziom emisji terytorialnych zmalał w UE (a w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jeszcze 
bardziej), natomiast wzrósł w skali globalnej i w transporcie międzynarodowym. Oznacza to, że 
w przypadku przedsiębiorstw europejskich uzależnionych od importu przeniesienie produkcji 
z odległych lokalizacji, takich jak Chiny czy Indie, do krajów Europy Środkowo-Wschodniej umoż-
liwiłoby obniżenie poziomu emisji w skali globalnej poprzez zmniejszenie śladu węglowego trans-
portu i produkcji. Przyniosłoby to istotne korzyści gospodarcze przedsiębiorstwom z Europy 
Środkowo-Wschodniej narażonym na konkurencję z zewnątrz.

Rysunek 18. Źródła emisji (lata 1990-2019)
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Dyskusja na temat skracania łańcuchów wartości i przenoszenia produkcji z powrotem do 
Europy od niedawna, po zakłóceniach spowodowanych pandemią COVID-19, koncentruje się 
głównie na kwestii odporności i pewności dostaw. Obecnie należy ją uzupełnić o argumenty 
związane ze zrównoważonym rozwojem. Aspekt ten stanowi dodatkowy argument za wprowa-
dzaniem środków, które mogłyby doprowadzić do wyrównania szans dla producentów unijnych 
i spoza UE. To z kolei mogłoby poskutkować nałożeniem na partnerów handlowych UE wymogów 
związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jakkolwiek taki stosunek do polityki handlowej UE 
spotkał się z krytyką orędowników wolnego handlu jako forma tzw. zielonego protekcjonizmu, 
może on stanowić pragmatyczne, racjonalistyczne podejście oparte na dowodach. W ten sposób 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej uwzględniłyby nie tylko obowiązek moralny walki ze zmia-
nami klimatu, ale także interes gospodarczy i konkurencyjność przemysłową producentów krajo-
wych, co złożyłoby się na podejście określane jako „zielony realizm”.
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3. Szanse wynikające  
 z „zielonego realizmu”  
 dla krajów Europy  
 Środkowo-Wschodniej

Istnieje szereg powodów, dla których kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny przyjąć podej-
ście oparte na zielonym realizmie oraz unijne cele w zakresie ekologicznego handlu. Państwa te 
stosowałyby to podejście dla własnej korzyści, zamiast walczyć z zielonym handlem jako kultu-
rowo obcym elementem planu Brukseli. Wspieranie wprowadzania standardów i wymogów środo-
wiskowych do umów handlowych mogłoby poprawić sytuację producentów krajowych w zinte-
growanych europejskich łańcuchach wartości. W dokonanym przeglądzie polityki handlowej 
Komisja przedstawiła możliwość wzmocnienia stosunków gospodarczych i udoskonalenia planu 
zrównoważonego rozwoju wspólnie z partnerami, którzy są geograficznie najbliżej Unii – w szcze-
gólności z Bałkanami Zachodnimi i krajami Partnerstwa Wschodniego29. Mogłoby to stworzyć 
dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej nowe możliwości ustanowienia bliskich więzi gospodar-
czych z tymi partnerami dzięki bliskości geograficznej oraz podobieństwom historycznym i kultu-
rowym. Ponadto kraje te jednoczą wspólne wyzwania, takie jak uzależnienie od dostaw energii 
z Rosji (co ulegnie szybkiej zmianie wskutek sankcji unijnych nałożonych na Rosję w związku 
z wojną w Ukrainie) czy niedostateczne krajowe możliwości inwestycyjne w obliczu wysokich 
kosztów zielonej transformacji. Wojna w Ukrainie pokazuje, że te niekorzystne okoliczności 
przekładają się na bezpośrednie zagrożenie ich bezpieczeństwa narodowego i energetycznego, 
a dekarbonizacja to najlepszy sposób na zwiększenie odporności i realizację zielonej autonomii 
strategicznej. Priorytet ten nie jest już celem długoterminowym, a krótkoterminową koniecz-
nością. Bliska integracja gospodarcza i rozwijanie regionalnych łańcuchów wartości w tej fazie 
ich zrównoważonego rozwoju oraz (w niektórych przypadkach) proces akcesji mogą przynosić 
istotne korzyści w średniej i dłuższej perspektywie. Zwłaszcza że, jak przedstawiono poniżej, 
nadal istnieje potencjał do zwiększania intensywności wymiany handlowej UE z Bałkanami 
Zachodnimi i krajami Partnerstwa Wschodniego. Porównanie z krajami Stowarzyszenia Narodów 
Azji Południowo-Wschodniej (AESAN) i Indiami daje pojęcie o luce, jaką musi wypełnić handel 
z krajami Partnerstwa Wschodniego i Bałkanami Zachodnimi.

29 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 17.
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Rysunek 19. Wartość obrotu handlowego UE (w mld EUR) z krajami Partnerstwa Wschodniego 
i Bałkanami Zachodnimi

2020

Państwa Obrót (w mld EUR) Udział w obrocie handlowym UE 
ogółem

Partnerstwo Wschodnie

Ukraina 39,6 1,09%

Białoruś 10,1 0,28%

Mołdawia 4,2 0,12%

Gruzja 2,3 0,06%

Armenia 1,1 0,03%

Azerbejdżan 7,9 0,22%

Partnerstwo Wschodnie 
ogółem 65,2 1,79%

Bałkany Zachodnie

Serbia 25,3 0,69%

Bośnia i Hercegowina 9,6 0,26%

Macedonia Północna 8,7 0,24%

Albania 4,5 0,12%

Czarnogóra 1,1 0,03%

Kosowo 1,3 0,04%

Bałkany Zachodnie ogółem 50,6 1,39%
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Rysunek 20. Wartość obrotu handlowego UE (w mld EUR) z krajami ASEAN, Indiami, Bałkanami 
Zachodnimi i krajami Partnerstwa Wschodniego
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Niemniej jednak, by móc wykorzystać możliwości, jakie oferuje (szersze) otwarcie nowych 
rynków, kraje Europy Środkowo-Wschodniej muszą wykształcić własne kompetencje w przełomo-
wych technologiach dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz przejść przemianę z najsłabszego 
zawodnika w lidera transformacji technologicznej. Polska powinna stać się czołowym ekspor-
terem zielonych rozwiązań technologicznych, a nie pozostawać głównym eksporterem emisji 
w UE. Inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej również mogłyby wzmocnić swoje kompetencje 
w zakresie produkcji krajowej, zmniejszając uzależnienie od importu i integrując łańcuchy wartości 
wokół własnych przedsiębiorstw i „liderów” eksportu. Rozwój łańcuchów wartości zintegrowa-
nych z Europą Środkowo-Wschodnią w technologiach przyjaznych dla środowiska może również 
poprawić równowagę w wymianie handlowej z resztą UE (w szczególności krajami zachodnimi) 
i sprawić, że łatwiej staną się lokalizacją docelową dla Bałkanów Zachodnich i krajów Partnerstwa 
Wschodniego. Istnieje zatem konieczność zwiększenia ambicji wewnętrznych oraz zapewnienia 
bodźca wewnętrznego dla rynku powstających przełomowych technologii w obszarach związa-
nych z zieloną transformacją.

Dlatego też zielonemu realizmowi w polityce handlowej powinny towarzyszyć ambitne 
i solidne zielone polityki wewnętrzne skierowane do odpowiednich branż i przedsiębiorstw. 
Jedynie wówczas zielony realizm może stać się nową historią sukcesu, również dla państw dopiero 
aspirujących do członkostwa w UE. Narracja kosztów i obciążeń wynikających z zielonych zmian 
w politykach unijnych (w tym w polityce handlowej) uległaby przekształceniu w narrację ekolo-
gicznych możliwości. To z kolei w istotnym stopniu przyczyniłoby się do wzmocnienia zasięgu 
oddziaływania polityk objętych Zielonym Ładem poza granicami UE i byłoby obopólnie korzystne 
– zarówno dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak i dla całej Unii.
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4. Wnioski i rekomendacje

Polityka handlowa UE między agendą otwartości a zrównoważoności – Jak już wskazano w niniej-
szym opracowaniu, polityka handlowa UE jest zawieszona pomiędzy sprzecznymi interesami. 
Z jednej strony mamy interes producentów wewnętrznych uzależnionych od importu, który często 
prowadzi do liberalizacji handlu kosztem celów klimatycznych. Dlatego w środowisku akade-
mickim czasami nazywa się UE „wybiórczą potęgą normatywną”, ponieważ jest bardziej skłonna 
stawiać na cele normatywne (w tym na ochronę środowiska), kiedy jest to zgodne z interesem 
producentów wewnętrznych (aczkolwiek głównie tych uzależnionych od importu lub ukierunko-
wanych na eksport). Jednak w przypadku producentów narażonych na konkurencję z zewnątrz, 
takich jak podwykonawcy i producenci półproduktów, ustanowienie w umowach handlowych 
zawieranych przez UE surowszych wymogów regulacyjnych w zakresie ochrony środowiska może 
stanowić pragmatyczny postulat. Doprowadziłoby to do wyrównania szans na przestrzeni łańcu-
chów wartości, zatem warto szukać wsparcia dla tego rodzaju rozwiązań u innych interesariuszy, 
takich jak organizacje pozarządowe i władze państw członkowskich30.

Europejski Zielony Ład jako kompas strategiczny dla polityki zagranicznej UE – Kolejny 
wymiar, jaki należy uwzględnić w ocenie zdolności polityki handlowej Unii do wspierania oddzia-
ływania Europejskiego Zielonego Ładu poza jej granicami, to przyjęcie spójnego i zintegrowanego 
podejścia do założeń i celów o znaczeniu nadrzędnym, jakimi są osiągnięcie neutralności klima-
tycznej do 2050 r. i budowanie autonomii strategicznej. Ambicja ta będzie wymagała skutecznego 
rozwiązania problemu sprzecznych celów w różnych obszarach polityki Unii, np. niezgodności 
między celami polityki klimatycznej UE a celem polityki energetycznej polegającym na zapew-
nieniu bezpieczeństwa dostaw (również w kontekście zapewnienia zastępstwa dla importu gazu 
z Rosji). Niezwykle trudnym zadaniem będzie także uniknięcie rozdźwięku pomiędzy różnymi 
państwami członkowskimi i regionami UE (w szczególności w obszarach kompetencji dzielonych 
UE, tam, gdzie wejście w życie umowy handlowej wymaga wyrażenia zgody przez państwa człon-
kowskie). Różnice w krajowych uwarunkowaniach energetycznych i klimatycznych oraz ambicjach 
klimatycznych będą wpływać na skłonność do ujednolicania polityki wewnętrznej i handlowej, 
a także na kolejność działań w tym zakresie. Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej będzie to 
szczególnie trudny dylemat, ponieważ zwiększenie ambicji może być politycznie niemożliwe bez 
uprzedniego wprowadzenia zabezpieczeń pozycji konkurencyjnej dla sektorów znajdujących się 
w „pułapce handlu”, takich jak branże o wysokiej energochłonności i rynki energii uzależnione od 
paliw kopalnych31. Optymistycznie nastraja jednak fakt, że polityka handlowa UE może zapewnić 
rozwiązanie tego problemu – poprzez angażowanie partnerów zewnętrznych do opracowywania 
rozwiązań w zakresie dekarbonizacji przemysłowej na skalę globalną.

30 A. Poletti et al., s. 3-5 & 12.
31 F. Petri, s. 3-4.
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Zrównoważona koordynacja zamiast nieodpowiedzialnej liberalizacji – Należy również 
wskazać, że propozycje legislacyjne i przeglądy polityki przedstawione w ostatnim czasie przez 
Komisję są bardziej ukierunkowane na „handel regulowany” niż na realizację programu „wolnego 
handlu”. Ich celem nie jest przede wszystkim ułatwienie dostępu do rynku i usunięcie barier dla 
handlu, takich jak taryfy czy kontyngenty eksportowe, ale promowanie standardów technicznych 
i regulacyjnych poprzez handel, aby umożliwić realizację celów polityk w sposób bardziej skoordyno-
wany i rozszerzyć ich zasięg poza granice regulacji wewnętrznych. Jest to powszechny trend, który 
powoli zmienia się w trwałą tendencję, a zatem wymaga pragmatycznego podejścia i wykorzystania 
go w sposób jednocześnie łagodny i oportunistyczny, zapewniający ochronę interesów UE poza jej 
granicami – program klimatyczny powinien być czymś więcej niż tylko obowiązkiem moralnym.

„Zielony realizm” wkładem krajów Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywę europejską 
dotyczącą polityki handlowej – Powyższe spostrzeżenia prowadzą do sformułowania postulatu, 
aby przyjąć podejście określane w niniejszym opracowaniu mianem „zielonego realizmu”, kierowa-
nego w szczególności do decydentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W aktualnej ocenie 
i zmianie kierunku unijnej polityki handlowej UE wykorzystanie polityki UE jako narzędzia do 
wyrównywania szans pomiędzy przedsiębiorstwami z Europy Środkowo-Wschodniej a producen-
tami zagranicznymi staje się dla tych krajów obowiązkowym celem Realpolitik. Dlatego też program 
ustawodawczy Komisji dotyczący zielonego handlu zasługuje na szczególną uwagę decydentów 
i dyplomatów. Wyznaczy on nie tylko pozycję konkurencyjną producentów z Europy Środkowo-
Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości, ale także wachlarz możliwości dla eksporterów 
powstających przełomowych zrównoważonych technologii z tego regionu. Jako kierunki przy-
szłej ekspansji handlowej Europy Środkowo-Wschodniej należy wymienić kraje Partnerstwa 
Wschodniego i Bałkany Zachodnie. Niemniej jednak w parze z zielonym realizmem w handlu 
powinna iść ambicja ekologiczna na własnym terenie, która powinna wręcz nawet poprzedzać 
zwrot w polityce handlowej.

Zielona autonomia strategiczna – już nie plan długoterminowy. Jak pokazuje aktualna agresja 
Rosji na Ukrainę, komfort przeprowadzania zielonej transformacji jako działania długofalowego 
należy już do przeszłości. Można by uznać, że rozwój sytuacji związanej ze zmianami klimatu 
prowadził do tego już od dawna32, jednak niechętne podejście Europy Środkowo-Wschodniej do 
realizacji działań transformacyjnych miało związek głównie z argumentami dotyczącymi koniecz-
ności utrzymania bezpieczeństwa energetycznego oraz problemem wysokich kosztów transfor-
macji. Od 24 lutego 2022 r. ta perspektywa oraz definicje bezpieczeństwa energetycznego i wyso-
kich kosztów transformacji muszą ulec zmianie w bardzo krótkim czasie. Trwałe bezpieczeństwo 
energetyczne zapewni wyłącznie eliminowanie uzależnienia od importu paliw kopalnych (węgla, 
gazu i ropy) z Rosji, a w dalszej kolejności – całkowite uniezależnienie od nich. Wysokie koszty 
inwestycyjne transformacji są znacznie niższe niż alternatywny koszt utrzymywania dotychczaso-
wego modelu (narażonego na zmienność cen i fluktuacje dostaw na rynkach). Dlatego też inten-
syfikacja działań na rzecz transformacji, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
najbardziej narażonych na zagrożenia i szantaże ze strony Rosji, to kwestia obecnie niezwykle 
pilna. Tę naglącą potrzebę należy przełożyć na działania skonsolidowane w trójwymiarowym 
podejściu zgodnym z zasadą 3D – derusyfikacji, dywersyfikacji i dekarbonizacji.

32 See the IPCC  Climate Change 2022 Report Impacts, Adaptation and Vulnerability: https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/
IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf. 

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf
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Zielony Realizm. Jak poprzez politykę handlową zapewnić oddziaływanie Europejskiego Zielonego Ładu  
poza granicami UE i sprawić, by skorzystały na tym kraje Europy Środkowo-Wschodniej?

Rysunek 21. Udział importu z Rosji w energii ogółem w 2020 r.
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Źródło: Eurostat, Import energii z Rosji – dane statystyczne



Fundacja WiseEuropa

WiseEuropa to niezależny think-tank, specjalizujący się w makroekonomii, polityce gospodarczej, 
europejskiej i zagranicznej. 

Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gosp-
odarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych 
badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Instytut angażuje obywateli, przed-
siębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i zagranicy we wspólną refleksję 
na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. Celem WiseEuropa jest działanie na 
rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym rozwoju 
Europy. W centrum działalności WiseEuropa jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej na 
temat przyszłości Polski i Europy.

www.wise-europa.eu



Program Energia, Klimat i Środowisko

Polska, Europa i świat stoją obecnie przed niespotykanymi w historii wyzwaniami środowiskowymi 
i zasobowymi. Uniknięcie groźnych zmian klimatu, poprawa zdrowia publicznego oraz wzrost 
bezpieczeństwa surowcowego wymaga głębokiej transformacji gospodarczej. Wykorzystanie 
szans i uniknięcie pułapek rozwojowych z tym związanych wymaga dogłębnej oceny krótko- 
i długoterminowych skutków polityki ochrony środowiska oraz gospodarowania zasobami 
naturalnymi. W ramach Programu Energia, Klimat i Środowisko przygotowujemy kompleksowe 
analizy sektorowe oraz makroekonomiczne poświęcone szeroko rozumianej niskoemisyjnej 
transformacji gospodarki w Polsce i poza jej granicami. Jesteśmy aktywni w takich obszarach, jak: 
polska oraz unijna polityka energetyczno-klimatyczna, krajowa polityka surowcowa, poprawa 
efektywności zasobowej gospodarki, ochrona środowiska oraz zdrowia publicznego poprzez 
ograniczenie szkodliwych emisji, zrównoważona polityka transportowa. 

Inne publikacje:

„Domestic Landscape of Climate Finance. Why systemic approach to climate finance matters?”,  
Bukowski M., Śniegocki A., Wetmańska W., Röser F., Fekete H., Emmrich J., Cochran I., Hainaut H., Warszawa 2019

„Syreni śpiew węgla. Systemowe ryzyka opóźniania restrukturyzacji górnictwa i energetyki węglowej w Polsce.”, 
Bukowski M., Warszawa 2021

„Konieczny krok. Wpływ restrukturyzacji górnictwa na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne”,  
Bukowski M., Śniegocki A., Warszawa 2021

ENERGIA, KLIMAT I ŚRODOWISKO

https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/02/Domestic_Landscape_Climate_Finance_policy_paper-1.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/02/Domestic_Landscape_Climate_Finance_policy_paper-1.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/01/Syreni-śpiew-węgla.-Systemowe-ryzyka-opóźniania-restrukturyzacji-górnictwa-i-energetyki-węglowej-w-Polsce.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/01/Syreni-śpiew-węgla.-Systemowe-ryzyka-opóźniania-restrukturyzacji-górnictwa-i-energetyki-węglowej-w-Polsce.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/01/Konieczny-krok.-Wpływ-restrukturyzacji-górnictwa-na-gospodarkę-i-bezpieczeństwo-energetyczne-1.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/01/Konieczny-krok.-Wpływ-restrukturyzacji-górnictwa-na-gospodarkę-i-bezpieczeństwo-energetyczne-1.pdf
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