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Про що цей документ

Цей аналітичний документ містить результати 
оцінки економічних наслідків впровадження ме-
ханізму вуглецевого регулювання імпорту (carbon 
border adjustment mechanism, CBAM) для торгів-
лі України з ЄС. Наш аналіз побудований на поло-
женнях проєкту регламенту про CBAM, оприлюд-
неного 14 липня 2021 р. Європейською Комісією.

CBAM — це не лише мито чи податок, а комплекс 
норм, що регулюватимуть імпорт окремих вугле-
цевоємних товарів до ЄС, включаючи особливий 
порядок ввезення таких товарів, декларування 
імпортованих товарів, методи розрахунку та ви-
моги до верифікації по в’я за них викидів, механізм 
визначення ціни сертифікатів CBAM та їх обороту 
(купівлі, продажу, зарахування). 

Очікується, що CBAM почне повноцінно функці-
онувати з 2026 року. До того часу всі його адмі-
ністративні механізми (реєстрація імпортерів, 
декларування товарів та викидів у них, звітність) 
будуть вже відпрацьовані у  перехідний період 
(2023 — 2025 рр.). 

Дослідження проведене Ресурсно-аналітичним 
центром «Суспільство і довкілля» за підтримки 
Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 
«Відродження» в межах грантового компоненту 
проєкту EU4USociety. 

Методологія

Оцінка впливу CBAM на торгівлю України з  ЄС 
проведена для кожної групи регульованих това-
рів (CBAM-товарів): електроенергія, добрива, це-
мент, алюміній та чорні метали. 

Об’єктом оцінки у першу чергу був вплив CBAM на 
імпорт відповідних товарів з України до ЄС. Оцін-
ка фінансового впливу була проведена шляхом 
розрахунку по в’я за них викидів парникових га-
зів та, відповідно, оцінки потенційних витрат для 
купівлі сертифікатів на викиди парникових газів 
(CBAM-сертифікатів). Розрахунок по в’я за них ви-
кидів — найскладніший компонент такої оцінки, 
зокрема з огляду на відсутність окремих деталь-

них положень в проєкті регламенту та недостат-
ності даних про викиди на виробництві відпо-
відних товарів в Україні. Окрім того, ми брали до 
уваги загальний економічний та виробничий кон-
текст (собівартість виробництва, порівняння з ін-
шими країнами, частка товарів у загальному екс-
порті та виробництві цих товарів в Україні тощо).

Основні висновки

Загальні висновки:

Вуглецеве коригування імпорту  — один із  не-
минучих елементів майбутньої системи вуг-
лецевого ціноутворення у світі, який не об-
межиться торгівлею з ЄС. Взаємовигідна участь 
України в  міжнародній торгівлі у  майбутньому 
вимагатиме врахування «кліматичних» факторів, 
у тому числі економічних інструментів, по в’я за-
них із пом’якшенням зміни клімату. У свою чергу, 
стратегічне макроекономічне планування також 
повинно враховувати такі фактори: як в контексті 
національного ціноутворення на вуглець та де-
карбонізації енергоємних галузей, так і розвитку 
нових низько- та безвуглецевих технологій і ви-
робництв.

Запропонований Європейською Комісією ме-
ханізм CBAM з часом лише буде посилюватись: 
як у напрямку включення непрямих викидів пар-
никових газів, так і розширення сфери застосу-
вання (переліку регульованих товарів).

CBAM матиме складний та неоднаковий вплив 
на експорт окремих товарів з України, тому не слід 
оцінювати наслідки його впровадження спроще-
но, як одну загальну проблему. Натомість, причи-
ни та масштаб наслідків слід розглядати окремо 
по кожній групі товарів чи навіть окремих това-
рах. Саме це дасть змогу шукати прагматичні та 
дієві шляхи усунення чи пом’якшення таких на-
слідків.

Серед СВАМ-товарів, включених до проек-
ту регламенту ЄС, найбільші обсяги торгівлі 
України з ЄС припадають на три з них: чавун 
і сталь, електроенергія та хімічні добрива. 
Українська чорна металургія та електроенергети-
ка зазнають найбільшого впливу від впроваджен-
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ня СВАМ. Тому, щодо цих секторів необхідний до-
датковий та поглиблений аналіз як факторів, які 
формують такий вплив, так і можливих механіз-
мів для усунення та, щонайменше, пом’якшення 
наслідків СВАМ. 

Галузеві висновки:

Чавун та сталь займають найбільшу частку 
в структурі українського експорту CBAM-то-
варів (85%), тому саме вплив СВАМ на чавун 
та сталь буде першочергово визначати його 
загальний вплив на Україну:

 ∎ Загальні додаткові фінансові витрати 
українських експортерів на вивід чавуну 
та сталі на ринок ЄС після запровадження 
СВАМ можуть бути на рівні 300-900 млн 
євро на рік при обс ягах пос тачання 
5,5 млн тонн та ціні викидів 25-75 євро/
тонну.

 ∎ СВАМ суттєво не змінить конкурентну по-
зицію українських виробників чавуну та 
сталі у порівнянні із виробниками із Росії 
чи Китаю, проте суттєво погіршить ї ї від-
носно виробників із ЄС та Туреччини.

 ∎ Серед товарів чорної металургії, які екс-
портуються з України до ЄС, найбільший 
відносний вплив СВАМ відчують ті вироб-
ники, які постачають на ринок ЄС чавун та 
півфабрикати.

 ∎ Українські виробники, які виробляють 
сталь за технологією електро-дугового 
переплаву можуть отримати певні пере-
ваги.

 ∎ Для збереження конкурентоздатності на 
ринку ЄС у  довгостроковій перспективі 
українська чорна металургія потребува-
тиме повної технологічної перебудови, 
що потребуватиме розвитку виробництва 
безвуглецевої електроенергії, зокрема, 
із відновлюваних джерел та безвуглеце-
вих горючих газів (зокрема, водню).

Електроенергія потенційно є найбільш враз-
ливою до СВАМ:

 ∎ У випадку, якщо ОЕС України не буде син-
хронізована з ENTSO-E та без об’єднання 

ринків електроенергії України та ЄС, екс-
порт електроенергії, виробленої на Бур-
штинській ТЕС, буде практично припине-
но в обсязі до 6 млрд кВт∙год на суму до 
300 млн євро щорічно.

 ∎ За умови синхронізації з  ENTSO-E та 
об’єднання ринків електроенергії, СВАМ 
де-факто стане загороджувальним меха-
нізмом для імпорту в ЄС електроенергії 
українського походження, придбаної на 
ринку на добу наперед (РДН) та внутріш-
ньодобовому ринку (ВДР). За такого сце-
нарію СВАМ залишить можливість екс-
порту до ЄС електроенергії, придбаної за 
двосторонніми договорами безпосеред-
ньо у  виробників із  умовно нульовими 
викидами або низькоемісійними видами 
генерації (ВДЕ, АЕС та високоманевреної 
високоефективної генерації на основі 
природного газу).

СВАМ матиме відносно незначний вплив на 
вартість виводу на ринок ЄС основних міне-
ральних добрив (аміаку, сечовини та нітрату 
амонію) українських виробників у порівнянні 
з імпортом із, наприклад, Росії (яка є найбіль-
шим імпортером цих добрив до ЄС). Першочер-
говий вплив на конкурентоздатність українських 
виробників буде відігравати доступ їх конкурен-
тів (з Росії, Північної Африки, Близького Сходу 
тощо) до суттєво більш дешевого природного 
газу. Найбільш значного впливу зазнає виробни-
цтво нітрату амонію, проте такі наслідки можуть 
бути усунені технологічними та економічно ефек-
тивними рішеннями.

Найбільші та найтехнологічніші виробники 
цементу за умови цілісного та синхронного 
регулювання СТВ ЄС (система тоторгівлі ви-
кидами ЄС) та СВАМ не зазнають критичного 
впливу СВАМ при виводі цементу на ринок ЄС 
у порівнянні із європейськими.

В Україні не виробляється первинний алюмі-
ній, тому СВАМ-регулювання не буде мати сут-
тєвого прямого впливу, але буде впливати на 
вибір українськими виробниками алюмініє-
вих напівфабрикатів та необробленого алюмі-
нію для власного виробництва, зважаючи на їх 
вуглецевоємність. СВАМ-регулювання не мати-
ме негативного впливу і на єдиного українського 
виробника глинозему ТОВ «Миколаївський глино-
земний завод». 
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Наміри Європейського Союзу запровадити ме-

ханізм вуглецевого коригування імпорту (carbon 

border adjustment mechanism, CBAM) викликають 

занепокоєння серед представників політичних, 

урядових та бізнес кіл в  Україні. Уряд України 

створив спеціальну робочу групу з цього питання 

і, наразі, інформує бізнес, що йде пошук політич-

ного вирішення цього питання з ЄС.

У липні 2021 року Європейська Комісія оприлюд-

нила перший проєкт регламенту ЄС про механізм 

вуглецевого коригування імпорту. Це дало змо-

гу зрозуміти деталі запропонованого механізму 

та оцінити його вплив на експорт (імпорт) від-

повідних товарів з України. Власне, CBAM — це 

механізм регулювання імпорту, хоча він матиме 

прямий вплив на можливості експорту з Украї-

ни до ЄС.

Метою нашого дослідження було оцінити еко-

номічні наслідки запровадження CBAM для ви-

робників (експортерів) в Україні. Наразі в Україні 

відсутні публічно доступні оцінки таких наслідків 

запровадження CBAM, проведені на основі опри-

людненого у липні 2021 р. проєкту регламенту. 

З метою оцінки впливу CBAM на торгівлю Украї-

ни з ЄС нами було проведено розрахунок прямих 

фінансових додаткових витрат, які будуть по-

в’я за ні із імпортом до ЄС відповідних груп това-

рів з України (електроенергія, добрива, цемент, 

алюміній та чорні метали). Такі витрати можна 

оцінити здійснивши розрахунок питомих вики-

дів регульованих парникових газів, по в’я за них 

із виробництвом відповідних товарів в Україні. 

Це дозволяє оцінити додаткові витрати, по в’я за-

ні із виведенням таких товарів на ринок ЄС (євро/

тону), а співвставивши ці дані із середніми річни-

ми показниками експорту цих товарів з України 

до ЄС можна оцінити і загальні фінансові наслід-

ки для експортерів у відповідних секторах (групах 

товарів).

Окрім того, наша оцінка впливу CBAM також 

включала загальний аналіз ринкового контексту 

по відповідним товарним групам: процес вироб-

ництва товарів, ситуація на ринку в ЄС та в Укра-

їні, структура імпорту товарів до ЄС, собівартість 

тощо. Це дає змогу оцінити вплив CBAM на вироб-

ництво відповідних товарів в Україні та перспек-

тиви їх експорту до ЄС з урахуванням ситуації на 

ринку ЄС.

Застосування механізму вуглецевого коригуван-

ня імпорту матиме й адміністративні та по в’я за-

ні із ними фінансові наслідки для імпортерів (за 

певних умов — і для виробників). Цей вплив, хоч 

і  може бути значним для невеликих поставок, 

не був об’єктом нашого аналізу.

Зрозуміло, що запровадження CBAM може мати 

й  інші, непрямі наслідки д ля України, як-от 

 по в’я за не зменшення податкових надходжень 

в разі скорочення виробництва, втрату робочих 

місць, скорочення транспортних перевезень 

тощо. Такі наслідки не були об’єктом нашого до-

слідження.

Результати нашого дослідження — це спроба оці-

нити масштаб  та складові елементи проблеми. 

Це — перший етап так званого циклу політики. 

Сподіваємось, він стане важливим внеском для 

наступного етапу: пошуку рішень з  метою усу-

нення чи пом’якшення наслідків впровадження 

CBAM для України. 

Вступ
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Цей аналіз побудований на оприлюдненому 

14 липня 2021 р. Європейською Комісією проєк-

ті регламенту, а відповідні посилання на статті/

положення у тексті є посиланнями на цей проєкт. 

Слід враховувати, що у процесі його подальшо-

го проходження через законодавчі процедури ЄС 

окремі положення можуть бути змінені, виклю-

чені або доповнені новими. Окрім того, Європей-

ська Комісія вповноважується приймати цілу низ-

ку делегованих рішень, якими будуть встановлені 

детальні вимоги щодо окремих елементів цього 

механізму в майбутньому.

Оцінка впливу CBAM на торгівлю України з  ЄС 

проведена для кожної групи регульованих това-

рів (CBAM-товарів): електроенергія, добрива, це-

мент, алюміній та чорні метали. Об’єктом оцінки 

у першу чергу був фінансовий вплив CBAM на ім-

порт відповідних товарів з України до ЄС. Оцін-

ка фінансового впливу була проведена шляхом 

розрахунку по в’я за них викидів парникових га-

зів та, відповідно, оцінки потенційних витрат для 

купівлі сертифікатів на викиди парникових газів 

(CBAM-сертифікатів).

Розрахунок по в’я за них викидів парникових газів 

здійснено за методологією, передбаченою проєк-

том регламенту для кожної групи окремо.  Загальні 

вимоги до методології розрахунку по в’я за них ви-

кидів, передбачені проєктом регламенту, описані 

в пункті 1.2 цього аналітичного документа. Оскіль-

ки методологія розрахунку по в’я за них викидів 

відрізняється для різних товарів, методологічні 

підходи окремо пояснюються у тексті відповідних 

розділів цього аналітичного документа. У тих ви-

падках, де методологія ще має бути уточнена Єв-

ропейською Комісією делегованими актами, відпо-

відні припущення та обмеження зазначені у тексті. 

Джерела первинних даних для розрахунку пито-

мих викидів також зазначені у тексті відповідних 

розділів.

Дані про експорт товарів з України до ЄС, які оп-

рилюднює Держмитслужба, часто не співпадають 

з даними про імпорт товарів до ЄС з України, які 

оприлюднює Євростат. Оскільки СВАМ буде впро-

ваджено з боку ЄС, то оцінки в цьому аналізі ба-

зуються на вихідних даних Євростату, якщо не за-

значено інше. Значні відхилення даних відмічені 

по тексту у відповідних підрозділах.

Для оцінки витрат на придбання СВАМ-сертифі-

катів прийнято три можливих сценарії їх ціни піс-

ля 2025 року — 25, 50 та 75 євро/т СО2-екв.

Порівняльна оцінка витрат на придбання 

СВАМ-сертифікатів наведена щодо середньої 

митної вартості відповідних товарів чи їх груп ім-

портованих в ЄС із України у відповідному періоді.

Для оцінки втрат від зниження експорту електро-

енергії прийнято середню оптову ціну електрое-

нергії в ЄС 50 євро/МВт∙год. 

Методологія
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Що таке CBAM та 
чому ЄС запрова- 
джує його?

1.1. Політичний 
та економічний контекст 
впровадження CBAM
Потреба та можливість впровадження інструмен-

тів коригування вуглецю на кордоні (т.зв. border 

carbon adjustment) давно обговорюється в науко-

вому та політичному середовищі, хоча практично-

го досвіду наразі мало1. Донедавна єдиним при-

кладом такого інструменту був штат Каліфорнія 

(США), де він застосовується до імпорту електро-

енергії з інших штатів.  

Ймовірність запровадження схожих інструментів 

з боку інших країн та їх можливі наслідки обгово-

рювалась в Україні задовго до пропозиції Євро-

пейської Комісії щодо CBAM, зокрема в контексті 

металургії, хімічної та цементної промисловос-

ті2. З іншого боку, запровадження в Україні ефек-

тивної системи ціноутворення на вуглець (напри-

клад, системи торгівлі викидами за європейським 

взірцем) також потребуватиме врахування мож-

ливих негативних наслідків для національних 

виробників, зокрема однією з форм такого вра-

хування може бути прикордонне регулювання 

вуглецевоємних товарів. 

Витік вуглецю

Існує низка економічних та екологічних переду-

мов для впровадження такого інструменту, як 

CBAM, особливо у  тих країнах чи  економічних 

об’єднаннях, де присутня цілісна та дієва систе-

ма вуглецевого ціноутворення. Головною (з точки 

зору обох міркувань) причиною є ризик так звано-

го «витоку вуглецю» (carbon leakage). 

Витік вуглецю, головним чином, означає перене-

сення виробництва з високою вуглецевоємністю 

в інші країни (юрисдикції), що є наслідком різниці 

у рівні плати за викиди СО2 та інших парникових 

газів3. Іншими словами, якщо в країні Х ціна, що 

сплачується за викиди парникових газів є висо-

кою, це впливає на собівартість продукції. У свою 

чергу, це може спонукати до перенесення вироб-

ництва у країну Y, де такої плати немає (чи вона 

незначна), або до імпорту товарів з таких країн. 

Окрім цього, витік вуглецю може означати так 

званe «перетасування» (reshuffling) — явище опи-

сане для каліфорнійської системи: продавці елек-

троенергії оптимізують оподаткування шляхом 

продажу «брудної» електроенергії за межі штату, 
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а імпорту або продажу «зеленої» в межах штату, 

таким чином не змінюючи загальної вуглецевоєм-

ності виробництва електроенергії в межах об’єд-

наної4. Зрозуміло, що таке явище стосується лише 

окремих груп товарів. 

Витік вуглецю має два основні негативні наслідки: 

(а) зменшення конкурентоспроможності вироб-

ництва відповідних груп товарів у країні з висо-

кою ціною за викиди парникових газів (еконо-

мічний наслідок) та (б) перенесення (або навіть 

збільшення) викидів парникових газів в інші краї-

ни, що в глобальному масштабі нівелює саму мету 

вуглецевого ціноутворення, включаючи оподат-

кування (екологічний наслідок).

У свою чергу, витік вуглецю має практичне зна-

чення для тих груп товарів (виробництв), що од-

ночасно (а) є вуглецевоємними та (б) вразливи-

ми до міжнародної торгівлі (так звана група EITE, 

Emission-Intensive Trade-Exposed). Наприклад, 

електроенергія не  розглядається як товар, що 

є загалом вразливим до міжнародної торгівлі5. 

Податки на електроенергію та паливо, окрім того, 

в кінцевому рахунку сплачуються споживачами. 

А от важка промисловість є найбільш вразливою, 

хоча прямого зростання витрат для споживачів 

оподаткування виробництва не несе. 

Слід зазначити, що наразі недостатньо емпірич-

них доказів витоку вуглецю6. Водночас, є достат-

ньо теоретичних напрацювань (у тому числі шля-

хом моделювання), а з політичної точки зору витік 

вуглецю потребує реагування через побоювання 

представників енергоємної промисловості та ін-

ших вразливих до витоку вуглецю галузей.

Політичні та економічні 
відповіді на ризик 
витоку вуглецю

Потреба у врегулюванні транскордонного руху ок-

ремих груп товарів у цілому не є новою, проте пе-

реважно стосується тих товарів, де оподаткування 

застосовується на рівні споживачів. Це, наприклад, 

є причиною жорсткого регулювання об’єму пали-

ва та алкоголю (підкацизні товари), який дозволе-

но переміщувати через кордон в Данії та Ірландії7. 

Водночас, запровадження інструментів коригуван-

ня вуглецю на кордоні — не єдиний спосіб реагу-

вання на ризик витоку вуглецю. Варіантів зниження 

потенційних негативних наслідків витоку вуглецю 

є багато, проте всіх їх можна об’єднати в категорію 

«державна підтримка» окремим секторам, яка на-

дається на основі певних критеріїв чи умов. 

Можливі заходи державної підтримки можна, у свою 

чергу, поділити на дві групи: інтегровані в систему 

вуглецевого ціноутворення (наприклад, безкоштов-

ні квоти на викиди в європейській системі торгівлі 

викидами) та додаткові (наприклад, повернення 

податків, пряма державна підтримка заходів із де-

карбонізації чи енергоефективності)8. Така держав-

на підтримка сьогодні надається у багатьох країнах, 

включаючи ЄС, США (Каліфорнія), Австралію, Казах-

стан, Південну Африку, Південну Корею та Китай. 

Рекомендації Світового Банку в рамках програ-

ми Партнерство заради ринкової готовності та-

кож включали заходи, по в’я за ні із  підтримкою 

вразливих секторів, які могли б бути передбачені 

в рамках вдосконалення системи вуглецевого ці-

ноутворення в Україні. Головним чином, було ре-

комендовано надавати пільги окремим секторам 

на основі їх виробничих показників (output-based-

allocations)9.

В Європейському Союзі державна підтримка ок-

ремим секторам надається із  самого початку 

створення системи торгівлі викидами, хоча по-

чинаючи з третьої фази (2013-2020) коло суб’ єктів, 

яким вона надається, та умови ї ї надання зміни-

лись. Така підтримка надається у формі безкош-

товних одиниць (квот) на викиди підприємствам 

та фінансових заходів компенсації затрат на не-

прямі викиди в електроенергетиці. 

Тим не  менше, під час третьої фази лише 57%  

з усіх викидів у рамках системи торгівлі були про-

дані на первинних аукціонах , решта — надава-

лись безкоштовно (зокрема електроенергетичні, 

для цілей модернізації, промисловості та авіа-

ції). На четвертій фазі (2021-2030) таку підтримку 

(у формі безкоштовних одиниць викидів) і надалі 

може отримувати низка секторів, включаючи ви-

добуток вугілля, нафти, залізної руди, виробни-

цтво сталі, міді, цементу тощо (усього 63 сектори 

та суб-сектори)10. 



Вплив механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) на торгівлю України з ЄС  |  Аналітичний документ  |  Листопад 2021 року

10

Політичні та економічні 
передумови CBAM

Зрозуміло, що в результаті будь-які національні 

заходи державної підтримки вразливих секто-

рів не дозволяють створити достатньо стимулів 

для їх декарбонізації, а в ширшому сенсі обме-

жують амбітність цілей з декарбонізації економі-

ки. Радше, вони виступають інструментом захи-

сту національного виробника. Тому, збільшення 

амбітності цілей (як-от кліматична нейтральність 

економіки) ставить на порядок денний розгляд 

заходів, які б мали вплив на зовнішнє середови-

ще (інші країни). Окрім зовнішньо-політичних 

кроків (заохочення інших країн приєднатись до 

Паризької угоди, збільшити свій внесок у скоро-

чення глобальних викидів парникових газів, що 

можна об’єднати поняттям кліматичної диплома-

тії), врахування вуглецевого сліду в імпортованій 

продукції є важливим (чи швидше вимушено ра-

ціональним) кроком для прискорення декарбо-

нізації відповідних секторів національної еконо-

міки.

На останньому саміті влітку 2021 року лідери G7 

прийняли висновки міністрів торгівлі про «ви-

знання ризику витоку вуглецю» та заявили, що бу-

дуть «спільно працювати над цими ризиками та 

зі своїми торговельними партнерами, щоб остан-

ні наблизили свої практики до наших зо бо в’я зань 

за Паризькою угодою»11. Цією заявою країни вели-

кої сімки дали чіткий сигнал своїм торговельним 

партнерам, що ризик витоку вуглецю розгляда-

ється ними як серйозна проблема в контексті між-

народної торгівлі та глобальних зусиль із пом’як-

шення зміни клімату. Окрім того, зважаючи на час 

заяви, вони по суті підтримали наміри ЄС щодо 

впровадження CBAM.

Пропозиція Європейської Комісії щодо CBAM, оп-

рилюднена 14 липня 2021 року, включає деталь-

ний опис політичних, економічних та екологіч-

них причин впровадження такого механізму12. 

Такі причини формально викладені як у проєкті 

самого регламенту (преамбула), так і в поясню-

вальній записці до нього. Окрім того, детальний 

аналіз передумов запровадження CBAM подаєть-

ся у спеціальному дослідженні, яке було прове-

дене під час розробки пропозиції щодо CBAM13 та 

оприлюднене одночасно із самою пропозицією 

Європейської Комісії. 

По-перше, пропозиція виходить з оцінки ризику 

витоку вуглецю. Такий витік вважається реальним 

через те, що низка партнерів ЄС мають менші ам-

бітні кліматичні політики і нижчий рівень ціни на 

викиди парникових газів. У свою чергу, це ставить 

під загрозу досягнення кліматичних цілей ЄС.

По-друге, CBAM пропонується як альтернатива 

заходам із  зменшення ризику витоку вуглецю, 

які наразі здійснюються в межах системи торгів-

лі викидами. Такі заходи, на думку Європейської 

Комісії, наразі дають неправильні цінові сигнали 

на викиди, що, у свою чергу, зменшує стимули до 

інвестицій у декарбонізацію. На практиці це оз-

начає, що державна підтримка буде припинена 

із введенням в дію нового механізму.

Третя важлива причина — зростання кліматичних 

амбіцій (цілей щодо скорочення викидів парни-

кових газів) ЄС. Із зростанням таких амбіцій роз-

рив з іншими країнами лише посилюватиметься, 

а ризик витоку вуглецю відповідно зростатиме, 

зокрема через подальше скорочення загальної 

кількості одиниць викидів у європейській систе-

мі торгівлі викидами (що є наслідком жорсткіших 

політичних цілей із скорочення викидів ЄС у ці-

лому).

Слід також зауважити, що CBAM чітко позиціо-

нується, як механізм, що має на меті стати «од-

ним із ключових інструментів досягнення кліма-

тичної нейтральності ЄС до 2050 року»14. З цієї 

точки зору, CBAM слугуватиме двом основним 

цілям: скороченню викидів парникових газів 

в ЄС через застосування вуглецевого ціноутво-

рення до всіх секторів економіки ЄС та попере-

дження збільшення викидів парникових газів 

у третіх країнах шляхом усунення ризику витоку 

вуглецю15. 
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У цій частині ми подаємо опис основних елемен-

тів запропонованого ЄС механізму вуглецевого 

коригування імпорту (carbon border adjustment 

mechanism, CBAM). 

Що таке CBAM?

Механізм вуглецевого коригування імпорту — це 

комплекс норм, що регулюють імпорт окремих 

вуглецевоємних товарів до ЄС, включаючи:

 ∎ Порядок ввезення таких товарів;

 ∎ Декларування імпортованих товарів, ме-

тоди розрахунку та вимоги до верифікації 

по в’я за них викидів;

 ∎ Механізм визначення ціни сертифікатів 

CBAM та їх обороту;

 ∎ Інші питання, включаючи перехідні поло-

ження.

Сфера застосування

Механізм вуглецевого коригування імпорту засто-

совуватиметься для регулювання викидів парнико-

вих газів, по в’я за них (embedded) у окремих (карбо-

ноємних) товарах, що ввозяться на митну територію 

Європейського Союзу (ст.1) з третіх країн або після їх 

переробки на митній території ЄС (ст.2.1), а також на 

територію континентального шельфу чи виключної 

економічної зони держав-членів ЄС (ст.2.2). 

Перелік груп товарів, на імпорт яких поширюєть-

ся дія CBAM (далі — регульовані товари), містить-

ся у Додатку І Регламенту. Він може бути зміне-

ний лише шляхом внесення змін до регламенту. 

Наразі цей перелік включає групи товарів у таких 

категоріях: 

 ∎ цемент, 

 ∎ електроенергія, 

 ∎ хімічні добрива, 

 ∎ чавун та сталь, 

 ∎ алюміній. 

Кожна група рег ульованих товарів зазначе -

на з  відповідним CN кодом та парниковим га-

зом(-ми), по в’я за ні викиди якого(-их) у цей товар 

підпадають під дію CBAM (див. Додаток А до цьо-

го аналітичного документа).

Механізм вуглецевого коригування імпорту не за-

стосовуватиметься щодо імпорту з країн та тери-

торій, зазначених у Додатку ІІ Регламенту. Наразі 

цей перелік включає Ісландію, Ліхтенштейн, Нор-

вегію та Швейцарію (перелік А) та окремі терито-

рії (перелік В). Країна може бути включена у пе-

релік А за одночасного виконання двох умов: (а) 

у ній застосовується європейська система торгівлі 

викидами (СТВ) або з нею укладений договір про 

поєднання європейської та національної систем 

торгівлі викидами  та (б) ціна ефективно сплачу-

ється за викиди у такій третій країні, без пільг ви-

робникам, відмінних від пільг, що надаються в ра-

мах європейської СТВ. 

Окрім того, третя країна може бути включена 

у цей перелік (для цілей імпорту електроенер-

гії), якщо така третя країна (а) має інтегрований 

з  ЄС ринок електроенергії, (б) немає технічної 

можливості застосовувати CBAM та (в) вона від-

повідає низці спеціальних вимог (зокрема, взя-

ла на себе зо бо в’я зання щодо досягнення клі-

матичної нейтральності до 2050 року в рамках 

Рамкової конвенції про зміну клімату ООН, за-

стосовує законодавство ЄС у сфері електроенер-

гетики тощо).

1.2. Запропонований ЄС 
механізм вуглецевого 
коригування імпорту 
(CBAM)
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За певних умов, Європейська Комісія може виклю-

чати країни чи території з Додатку ІІ.

Порядок ввезення

CBAM встановлює особливий порядок ввезення 

регульованих товарів. Цей порядок передбачає 

низку вимог до імпортерів таких товарів та само-

го імпорту.

Імпорт регульованих товарів може здійснюва-

ти лише «авторизований декларант», тобто осо-

ба-резидент ЄС, що подає митну декларацію та 

отримала спеціальний дозвіл на імпорт регульо-

ваних товарів (ст.5). Для отримання дозволу така 

особа має звернутись із заявою до уповноваже-

ного органу відповідної держави-члена ЄС. Такий 

дозвіл надаватиметься, вочевидь, терміном на 

один рік. Вимоги до змісту заяви встановлюють-

ся самим регламентом, проте детальні вимоги до 

усього процесу та документів будуть встановлені 

Європейською Комісією.

Імпортери електроенергії, що мають чітко розпо-

ділену потужність для такого імпорту, вважають-

ся авторизованими декларантами.

Надання дозволу регулюється окремою статтею 

17 та передбачає умови його надання та скасуван-

ня, широкі повноваження національних уповно-

важених органів. Зокрема, якщо декларант є юри-

дичною особою, яка створена менше двох років 

з  моменту подання заяви, у  дозвіл може бути 

включена вимога щодо фінансової гарантії у роз-

мірі повної очікуваної вартості сертифікатів CBAM 

за календарний рік.

Регламент також встановлює особливості здійс-

нення митного контролю регульованих товарів, 

зокрема заборону ввезення без наявності дозво-

лу у декларанта (ст.25).

Декларування 
імпорту, розрахунок 
та верифікація 
пов’язаних викидів 

Авторизовані декларанти зо бо в’я зані подавати 

CBAM-декларації до 31 травня кожного року за 

звітний період (яким є попередній календарний 

рік) (ст.6). У декларації вказується:

 ∎ об’єм імпортованих товарів кожного виду 

(МВт*год для електроенергії та тонн для 

інших видів товарів), 

 ∎ кількість по в’я за них питомих викидів пар-

никових газів у кожному виді товарів (тонн 

СО2-екв./(МВт*год) (тонну)),

 ∎ кількість CBAM-сертифікатів, які мають бути 

передані на всю кількість по в’я за них викидів 

парникових газів за мінусом коштів, сплаче-

них за викиди в країні походження (згідно 

вимог ст.9) та коригування для врахування 

безкоштовних одиниць, що надаються в єв-

ропейській СТВ (згідно вимог ст.31).

Окремі правила стосуються декларування по в’я за-

них викидів у товарах, перероблених на митній те-

риторії ЄС чи третіх країн. Зокрема, декларуванню 

підлягають по в’я за ні викиди товарів, переробле-

них на митній території ЄС із регульованих товарів, 

навіть коли самі перероблені товари не зазначені 

у переліку регульованих товарів (ст.6.3).

Декларації, у  тому числі їх відсутність, можуть 

бути об’єктом перевірки протягом чотирьох ро-

ків з боку національних уповноважених органів 

(ст.19) на предмет розрахунків по в’я за них викидів 

та CBAM-сертифікатів і, відповідно, можуть бути 

уточнені уповноваженим органом.

Наразі немає детальних правил щодо врахування 

безкоштовних одиниць, що надаються в європей-

ській СТВ: їх має прийняти Європейська Комісія 

у майбутні роки.

Розрахунок по в’я за них викидів парникових га-

зів — один з найскладніших елементів механізму 

вуглецевого коригування імпорту. Загальні пра-
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вила розрахунку встановлюються статтею 7 про-

єкту регламента та Додатком ІІІ до нього.

Пов’язані викиди — це прямі викиди парникових га-

зів, розраховані у відповідності до Додатку ІІІ. Вони 

включають як прямі викиди, які мали місце при ви-

робництві товару, так і прямі викиди, які мали місце 

при виробництві інших товарів-прекурсорів, що ви-

користані для виробництва цього товару. 

Прямі викиди — це викиди парникових газів, які 

здійснені в результаті процесів виробництва то-

варів, що відбуваються під прямим контролем ви-

робника. 

Непрямі викиди наразі не включені до сфери дії 

регламенту, проте можуть бути включені у май-

бутньому (зокрема, для електроенергії та алюмі-

нію). Тому, вони включені до вимог щодо звітуван-

ня декларантів (див. «Інші питання»).

Розрахунок по в’я за них викидів здійснюється ав-

торизованим декларантом по-різному для елек-

троенергії та інших товарів.

Для електроенергії є два можливих способи роз-

рахунку по в’я за них викидів (ст.7(3), п.4.2 та п.5 До-

датку ІІІ). Для електроенергії розраховуються по-

в’я за ні викиди діоксиду вуглецю.

Перший спосіб передбачає використання декла-

рантом стандартних (default) значень питомих по-

в’я за них викидів. У свою чергу, стандартні значення 

по в’я за них викидів можуть визначатись Європей-

ською Комісією індивідуально для третьої країни 

в цілому, групи третіх країн чи регіону у третій країні 

на основі доступних даних щодо так званого «фак-

тору викидів СО2». Фактор викидів СО2 — середнє 

зважене показника карбоноємності електроенергії, 

що виробляється з використанням викопного пали-

ва на відповідній території. Він розраховується як 

співвідношення сукупних викидів СО2 в секторі ви-

робництва електроенергії до кількості  виробленої 

електроенергії з  викопного палива (тонн СО2/

МВт*год) у третій країні (чи її регіоні). У свою чергу, 

фактор викидів СО2 застосовується для розрахун-

ку індивідуальних стандартних значень по в’я за них 

викидів від електроустановок, що впливають на ці-

ноутворення електроенергії в такій третій країні. 

Якщо ж Європейська Комісія не має даних для роз-

рахунку індивідуальних стандартних значень по-

в’я за них викидів, використовується альтернативе 

стандартне значення по в’я за них викидів, розрахо-

ване на основі фактору викидів СО2 в ЄС. Альтерна-

тивне значення може бути також визначено, якщо 

буде встановлено, що є достатньо даних, які дово-

дять, що фактор викидів СО2 у третій країні є ниж-

чим, ніж використаний для розрахунку раніше (як 

для розрахунку індивідуальних стандартних зна-

чень, так і для альтернативних стандартних зна-

чень з використанням фактору викидів СО2 ЄС).

Другий спосіб може застосовуватись на розсуд ав-

торизованого декларанта (імпортера) як альтер-

нативний до першого. Він передбачає можливість 

розрахунку фактичних (а не стандартних) по в’я-

за них викидів, за одночасного дотримання таких 

умов:

 ∎ авторизований декларант має прямий до-

говір купівлі-продажу з виробником елек-

троенергії у третій країні на обсяг, еквіва-

лентний обсягу для якого є намір здійснити 

розрахунок фактичних по в’я за них викидів;

 ∎ установка з виробництва електроенергії 

або безпосередньо приєднана до елек-

тросистеми ЄС або можна довести, що 

не було фізичного перевантаження мере-

жі у будь-якій точці мережі між установ-

кою та електросистемою ЄС;

 ∎ обсяг електроенергії, для якого є намір 

здійснити розрахунок фактичних по в’я-

за них викидів, є еквівалентний обсягу, 

на які подані жорсткі номінації на роз-

поділену потужність міждержавного пе-

ретину у відповідних операторів систем 

передачі як в Україні, так і в країні-члені 

ЄС, в яку вона транспортується, а також 

у  всіх транзитних країнах, якщо це не-

обхідно, та потужність перетину, на які 

подано номінації та виробництво елек-

троенергії установкою, згаданою в  по-

передньому пункті, співпадають у кожен 

період часу, тривалістю не більше однієї 

години;

 ∎ дотримання цих умов засвідчено акреди-

тованою верифікаційною установою.
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Для інших регульованих товарів у першу чергу 

застосовується метод розрахунку фактичних по-

в’я за них викидів, а за відсутності такої можливо-

сті — з використанням стандартних питомих зна-

чень (ст.7(1), п. 2, 3 та 4.1. Додатку ІІ). 

Для кожного регульованого товару Додатком І ви-

значені парникові гази, які підпадають під дію CBAM 

та, відповідно, потребують розрахунку. Усі «інші» 

регульовані товари поділені на дві групи: прості та 

складні (комплексні) товари. Прості — це товари, ви-

робництво яких передбачає лише використання си-

ровини та палива з нульовими по в’я за ними викида-

ми парникових газів.  Складні (комплексні) — товари, 

що виробляються з використанням простих товарів.

Для розрахунку питомих фактичних по в’я за них ви-

кидів у простих товарах на конкретному виробни-

цтві до уваги беруться лише прямі викиди. Питомі 

фактичні по в’я за ні викиди розраховуються як спів-

відношення прямих викидів до обсягу продукції, ви-

робленої на конкретній установці за звітний період.

Для складних товарів, розрахунок питомих фак-

тичних по в’я за них викидів здійснюється  як спів-

відношення суми по в’я за них викидів на вироб-

ництві (як для простих товарів) та по в’я за них 

викидів у товарах-прекурсорах до обсягу виро-

бленої продукції.

За відсутності моніторингових даних про фактич-

ні викиди, Європейською Комісією можуть бути 

встановлені стандартні питомі показники на ос-

нові різних джерел.

Європейська Комісія вповноважена адаптувати 

стандартні показники (для всіх регульованих то-

варів) для цілей конкретного регіону чи району 

у третіх країнах з метою врахування географічних, 

ринкових, енергетичних та інших особливостей.

Декларант повинен забезпечити зберігання усіх 

даних та розрахунків згідно вимог Додатку IV про-

тягом 4 років після року подання CBAM-декларації.

Розрахунок по в’я за них викидів, що подають-

ся у CBAM-декларації, має бути верифікований. 

Верифікацію має забезпечити декларант, окрім 

викидів на «зареєстрованих установках». Вери-

фікацію здійснюють лише акредитовані суб’ єкти 

(такими можуть бути або спеціально акредитова-

ні суб’ єкти або будь-яка особа, вже акредитована 

згідно Імплементуючого Регламенту 2018/2067 як 

верифікатор для цілей європейської СТВ). Верифі-

кація здійснюється у відповідності до принципів, 

зазначених у Додатку V.

Оператор установки у третій країні може зверну-

тись до Європейської Комісії із заявою про його 

реєстрацію (та своїх установок) (ст.10). Цим опера-

тор бере на себе зо бо в’я зання самостійно здійс-

нювати розрахунок по в’я за них викидів для своїх 

товарів (у відповідності до вимог регламенту), за-

безпечити їх верифікацію,  зберігати відповідну 

інформацію. У свою чергу, оператор може нада-

вати таку інформацію про по в’я за ні викиди авто-

ризованому декларанту для подальшого викори-

стання в цілях декларування.

Продаж сертифікатів 
CBAM

Обіг CBAM-сертифікатів регулюється окремим 

розділом регламенту (Розділ IV, статті 20-24).

CBAM-сертифікати продаються уповноваженими 

органами (кожен сертифікат має унікальну іден-

тифікаційну інформацію, що вноситься у відпо-

відний національний реєстр) та зараховуються на 

CBAM-рахунки авторизованих декларантів. Ціна 

сертифікатів розраховується Європейською Ко-

місією як середнє тижневе значення цін закриття 

на загальних аукціонах СТВ та оприлюднюється 

на її веб-сторінці у робочий день, наступний після 

розрахункового тижня.

До 31 травня кожного року авторизований де-

кларант має пред’явити до погашення  таку кіль-

кість CBAM-сертифікатів, яка відповідає задекла-

рованим ним по в’я за ним викидам імпортованих 

товарів за звітний рік. Окрім того, авторизова-

ний декларант має забезпечити наявність на 

своєму CBAM-рахунку протягом року (до кінця 

кожного кварталу) певної кількості сертифікатів, 

які б відповідали не менше 80% обсягу імпорто-

ваних по в’я за них викидів. Якщо декларант має 

надлишок сертифікатів на момент їх погашення, 

він може звернутись до уповноваженого органу 

з вимогою їх викупу, яку має здійснити такий ор-
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ган за ціною придбання відповідних CBAM-сер-

тифікатів. Якщо декларант не звернувся з такою 

вимогою до 30 червня року декларування, усі 

сертифікати, придбані ним за рік до звітного, 

анулюються. 

Інші питання, включаючи 
перехідні положення

Регламент передбачає так званий «перехідний 

період», який триватиме до 31 грудня 2025 року 

(Розділ Х). Під час перехідного періоду, він працю-

ватиме в режимі «звітування», головним чином 

з  боку декларантів. Так, декларанти подавати-

муть щоквартальні звіти про імпортовані товари, 

їх по в’я за ні викиди тощо. Слід зауважити, що де-

кларанти повинні також звітуватись про непрямі 

по в’я за ні викиди, що може призвести до пропо-

зицій Європейської Комісії щодо внесення змін до 

регламенту та поширення його дії на такі викиди 

після завершення перехідного періоду.

Стаття 1(3) регламенту передбачає, що CBAM 

«поступово» стане альтернативою механізмам 

попередження витоку вуглецю в рамках діючої 

системи торгівлі викидами ЄС, зокрема безкош-

товних квот (одиниць на викиди). Водночас, він 

не містить конкретних вимог щодо термінів та од-

ночасності скасування таких механізмів.  
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Оцінка впливу CBAM 
на імпорт з України 
в ЄС

2.1. Загальна характеристика 
імпорту CBAM-товарів в ЄС 
з України
У 2020 р. Україна була на 19-му місці за обсягом 

імпору товарів до ЄС (16,44 млрд євро), що стано-

вило близько 1,0 % загального імпорту товарів до 

ЄС16. Обсяг імпорту українських товарів до ЄС має 

стійкий висхідний тренд з 2015 р., який був скоре-

гований в 2020 р. пандемією COVID-19. Водночас, 

обсяги торгівлі між Україною та ЄС за 7 місяців 

2021 р., які становлять 12,51  млрд євро, свідчать 

про відновлення висхідного тренду, і можна очі-

кувати, що обсяги імпорту до ЄС з України  в 2021 

р. щонайменше на 10% перевищать рівень до-е-

підемічного 2019 року. 

Для України ЄС є найбільшим торгівельним парт-

нером із часткою 40,7% у зовнішньоторговельно-

му обороті товарів і послуг у 2020 р. У 2020 р. до 

ЄС було експортовано товарів на суму 18,6 млрд 

доларів США, що становить 37,8% від всього екс-

порту товарів. 

Очевидно, що за такої значної частки ЄС в експор-

ті товарів з України, зміни в регуляторній політиці 

ЄС щодо імпортованих товарів можуть мати сут-

тєвий вплив на українських товаровиробників та 

торгівельний баланс. 

 Баланс    Імпорт   Експорт

Рис. 1. Динаміка імпорту та експорту українських товарів до ЄС (Євростат)
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Рис. 2. Частка СВАМ-товарів у структурі українського імпорту до ЄС, 2017-2020  
(власні розрахунки за даними Євростат)

Рис.3. Структура імпорту українських СВАМ-
товарів до ЄС за групами, 2019 (власні 

розрахунки за даними Євростат)

Проєктом СВАМ-регламенту пропонується на по-

чатковому етапі охопити СВАМ товари, які об’єд-

нані в п’ять умовних груп (далі — СВАМ-товари): 

«Цемент/Cement», «Електроенергія/Electricity», 

«Добрива/Fertilisers», «Чорні метали/Iron and 

Steel» та «Алюміній/Aluminium». Детальний пере-

лік товарів, які входять до кожної групи, наведено 

в додатку А.

СВАМ-товари займали 17% в структурі українсько-

го імпорту до ЄС (у грошовому вираженні) з обся-

гом 3,2 млрд євро*. Частка є відносно стабільною 

протягом останніх років (рис. 2).

Посеред СВАМ-товарів найбільшу частку (в гро-

шовому вираженні) займає група «Чорні метали/

Iron and Steel» — 85%, суттєво менші «Електрое-

нергія/Electricity» та «Добрива/Fertilisers» — 10% 

та 3,6% відповідно (рис. 3). На «Цемент/Cement» 

та «Алюміній/Aluminium» разом припало менше 

1,4%. 

Три найвагоміші групи СВАМ-товарів («Чорні ме-

тали/Iron and Steel», «Електроенергія/Electricity» 

та «Добрива/Fertilisers») стабільно займають 98-

99% в структурі українського імпорту СВАМ-това-

рів до ЄС протягом останніх років (рис. 4).  

*  Тут і далі дані наводяться за 2019 для уникнення впливу на торгівлю епідемії COVID-19, яке мало місце в 2020, якщо не зазначено інше

млн. євро

 Цемент/Cement 
 Електроенергія/Electricity
 Добрива/Fertilisers 
 Чорні метали/Iron and Steel
 Алюміній/Aluminium 

млн євро
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 Цемент/Cement       Електроенергія/Electricity     Добрива/Fertilisers     Чорні метали/Iron and Steel   Алюміній/Aluminium

Рис. 4. Динаміка структури імпорту українських СВАМ-товарів до ЄС,  
у грошовому вираженні, 2017-2020 (власні розрахунки за даними Євростат)

Наразі імпорт електроенергії до ЄС з України здійс-

нюється з  так званого «Острова Бурштинської 

ТЕС» — частини енергосистеми Західного регіону, 

яка працює в синхронному режимі у складі об’єд-

нання енергетичних систем країн Європи (ENTSO-E) 

(рис. 5). «Острів Бурштинської ТЕС» утворюють Бур-

штинська ТЕС, Калуська ТЕЦ та Теребле-Ріцька ГЕС, 

а також електромережі та власні споживачі елек-

троенергії в межах Закарпатської і частково Іва-

но-Франківської та Львівської областей. Сумарні 

обсяги максимально-допустимого перетоку по-

тужності з «Острова Бурштинської ТЕС» у напрямку 

ENTSO-E становить 650 МВт. Окрім того, можливий 

імпорт до Польщі так званою «направленою пе-

редачею» потужності Добротвірська ТЕС-Замость 

(Польща) максимальною потужністю до 210 МВт 

з виділених енергоблоків Добротвірської ТЕС.

Рис. 5. Острів Бурштинської ТЕС (Укренерго)

2.2. Електроенергія
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Протягом останніх років обсяг імпорту елек-

троенергії до ЄС з  України становив близько 

4-6 млрд кВт∙год на суму 200-300 млн євро (Рис.6). 

Для цілей цього аналізу оптовий ринок електрое-

нергії ЄС можна охарактеризувати середніми опто-

вими цінами на електроенергію в ЄС, які в період 

з 2009 по 2019 рр. знаходилися у відносно вузькому 

коридорі, як для більш ніж 10-річного періоду діа-

пазоні: 30-60 євро/МВт∙год (рис. 7). Значне зростан-

ня та волатильність цін на електроенергію в ЄС, яке 

розпочалося наприкінці 2020 та наразі ще триває 

(рис. 8), викликано низкою факторів, які в основно-

му стали наслідком глобальної пандемії COVID-19, 

відновленням ділової активності після спаду, ви-

кликаного нею, а також низкою інших факторів. Це 

відбулось на тлі значних змін у короткому проміж-

ку часу в енергетичному балансі та енергетичної 

кризи в Китаї. Водночас, в коротко- та середньо-

строковій перспективі слід очікувати стабілізації 

цін на електроенергію та повернення їх в зазначе-

ний історичний діапазон із врахуванням інфляції. 

З точки зору масштабу, імпорт електроенергії в ЄС 

з  України протягом останніх років у  порівнянні 

із обсягам її споживання в ЄС є дуже малим (мен-

ше 0,2%) та не має відчутного впливу ні на ринок 

ЄС в цілому, ні на його східноєвропейську частину. 

Рис. 6. Обсяги імпорту електроенергії до ЄС з України, 2017-2020 (Євростат)

 у товарному вираженні (ліва вісь)          у грошовому вираженні (права вісь)

Рис. 7. Середні оптові ціни на електроенергію в ЄС та окремих країнах світу (Trinomics)17.
Джерело: Study on energy prices, costs and their impact on industry and households. Final report. – Trinomics, 2020 
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У першому кварталі 2023 р. заплановано пере-

хід ОЕС України на роботу в синхронному режимі 

з європейською енергосистемою, а до кінця 2023 

р. стануть можливими комерційні перетоки елек-

троенергії в режимі синхронної роботи. Беручи до 

уваги, що СВАМ-регламент у частині необхідності 

придбання СВАМ-сертифікатів для покриття ви-

кидів почне застосовуватися з 1 січня 2026 р., для 

аналізу наслідків СВАМ для українського експорту 

електроенергії доцільно розглянути два можли-

вих сценарії (після 2025 р.): 

 ∎ Сценарій А  – ОЕС України працює в  син-

хронному режимі з європейською енерго-

системою та можливі комерційні перетоки;

 ∎ Сценарій Б – ОЕС України не перейшла на 

роботу в синхронному режимі з європей-

ською енергосистемою (причини цього не-

важливі для цілей цього аналізу), а лише 

«Острів Бурштинської ТЕС» продовжує ро-

боту в такому режимі. 
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Рис. 8. Середньомісячні оптові ціни в окремих найбільших країнах-членах ЄС у 2018-2021 рр. (Ember)18

Джерело. https://ember-climate.org/european-electricity-transition/

єв
ро

Сценарій А. За оцінкою19 оператора системи пе-

редачі (ОСП, Укренерго) починаючи з 2025 р. за 

базовим сценарієм розвитку в ОЕС України буде 

недостатньо власних генеруючих потужностей 

для надійного покриття внутрішнього попиту 

на електричну енергію. Відповідно, прогнозний 

баланс електричної енергії в період 2025-2031 

рр. за базовим сценарієм передбачає нетто ім-

порт 6-10 млрд кВт∙год/рік. За цільовим сценарі-

єм розвитку ОСП передбачає в період 2025-2031 

рр. нетто експорт електричної енергії в обсязі 

6  млрд кВт∙год/рік. За даними ОСП пропускна 

спроможність інтерконекторів на перетині ОЕС 

Україна—ENTSO-E після синхронізації сягатиме 

2 ГВт і може бути розширена до 4 ГВт за рахунок 

лінії Жешув та Ісакча у період після синхроніза-

ції з ENTSO-E. 

Таким чином, експорт електроенергії з України 

до ЄС після 2025 р. можливий у випадку щонай-

менше реалізації цільового сценарію ОСП, який, 

зокрема, передбачає збереження на існуючому 

рівні потужності АЕС, підтримки доступної потуж-

ності ТЕС на рівні не менше 12 ГВт,  впровадження 

не менше 1 ГВт високоманеврових потужностей 

зі швидким пуском та до 0,5 ГВт потужностей на 

базі технології зберігання енергії (Energy storages) 

до 2031 р.. Аналіз цільового сценарію ОСП, вихід-

них даних та припущень, покладених в його осно-

ву не виявив ознак врахування СВАМ-регламенту 

при його складанні. 

Варто зауважити, що розгорнутий аналіз впливу 

СВАМ-регламенту на реалізацію потенціалу екс-

порту електроенергії в цільовому сценарії можли-

вий після розробки та прийняття Європейською Ко-

місією детальної методики розрахунку по в’я за них 

викидів в електроенергії, як це передбачено пунк-

том 6 статті 7 проєкту СВАМ-регламенту. На дано-

му ж етапі можна оцінити вплив на основі загаль-
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них принципів, викладених у додатку ІІІ до проєкту 

СВАМ-регламенту. Ключовим для такого аналізу 

є методи визначення по в’я за них викидів в електро-

енергії та умови, за яких може бути застосований 

кожен із них. 

Аналіз показав, що для Сценарію А можуть бути 

застосовані два методи визначення по в’я за них 

викидів в імпортованій до ЄС електроенергії: 

 ∎ метод А  — заснований на стандартних 

питомих викидах для України. Значен-

ня цього показника, вираженого в т СО2/

МВт∙год, визначається Європейською Ко-

місією (пункт 4.2.1 додатку ІІІ до проєкту 

СВАМ-регламенту) на основі доступних їй 

даних для ціноутворюючих генеруючих 

потужностей;

 ∎ метод Б — заснований на фактичних ви-

кидах при виробництві електроенергії.

На сьогодні відсутнє детальне керівництво з роз-

рахунку для Метода А, яке має бути затвердже-

не Європейською Комісією в майбутньому. Проте, 

практика розрахунку такого показника існує, зо-

крема, для цілей оцінки проєктів у рамках меха-

нізму чистого розвитку (CDM) Кіотського протоколу 

та розроблена відповідна методологія та інстру-

ментарій20. Аналогічний підхід використовувався 

в  Україні для проєктів спільного впровадження  

Кіотського протоколу21. 

Замикаючими в  ринку електроенергії в  Украї-

ні є та очевидно в період 2025-2030 рр. продов-

жать бути вугільні ТЕС, які входять до найбільших 

виробників електроенергії із викопного палива 

в Україні та одночасно є найбільшими емітента-

ми СО2 — група ДТЕК ЕНЕРГО, до якої входять АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (Ладижинська ТЕС, Бурштин-

ська ТЕС та Добротвірська ТЕС), АТ «ДТЕК ДНІПРО-

ЕНЕРГО» (Запорізька ТЕС, Придніпровська ТЕС та 

Криворізька ТЕС), ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (Кура-

хівська ТЕС та Луганська ТЕС), а також ПАТ «Цен-

тренерго» (Зміївська ТЕС, Вуглегірська ТЕС та Три-

пільська ТЕС) та ПАТ «Донбасенерго» (Слов’янська 

ТЕС). Як наслідок, значення стандартного питомо-

го показника викидів для України буде відносно 

високим. У міру введення в експлуатацію високо-

маневренних потужностей на природному газі, як 

це передбачено Звітом з оцінки відповідності (до-

статності) генеруючих потужностей для балансу-

вання джерел на ВДЕ, він буде поступово знижу-

ватися в окремі години. Водночас, верхню межу 

діапазону значень стандартного питомого показ-

ника викидів для України для початкового періо-

ду після синхронізації з ENTSO-E можна прийняти 

на рівні 1,1 т СО2/МВт∙год22, що підтверджується 

даними за 2020 рік (рис. 9).

При такому рівні питомих викидів та зроблених 

припущеннях ціни СВАМ-сертифікатів, імпортер 

електроенергії в ЄС з України буде сплачувати 28-

83 євро/МВт∙год за СВАМ-сертифікати. Беручи до 

уваги, що протягом 2017-2020 рр. середня митна 

Рис.  9.  Питомі викиди СО2 найбільшими виробниками електроенергії із викопних палив у 2020 р.  
(в розрахунку на відпущену електроенергію), г СО2/кВт∙год (власні розрахунки за даними Держстату та 

Укренерго)

середнє 1069
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вартість електроенергії, імпортованої в ЄС з Укра-

їни, становила 43-52 євро/МВт∙год, то застосуван-

ня СВАМ призведе до зростання ефективної ціни 

при виводі електроенергії на ринок ЄС в 1,5-2,5 

рази і де-факто стане загороджувальним меха-

нізмом доступу електроенергії з України на ринок 

ЄС в Сценарії А і застосуванні Методу А до оцінки 

по в’я за них викидів. 

Найбільш вірогідно, керуючись комерційним ін-

тересом, імпортери електроенергії з України в ЄС 

будуть змушені застосовувати Метод Б, який доз-

воляє суттєво зменшити витрати на СВАМ-серти-

фікати для електроенергії виробленої низько-

вуглецевими видами генерації, але передбачає 

виконання низки додаткових умов, передбачених 

в проєкті СВАМ-регламенту (пункт 5 додатку ІІІ): 

 ∎ імпортер має укладений з  виробником 

договір на купівлю електроенергії (power 

purchase agreement, PPA) на весь обсяг, 

який він хоче імпортувати до ЄС та для 

якого хоче застосувати Метод Б;

 ∎ підтвердити, що установка з виробництва 

електроенергії або безпосередньо при-

єднана до електросистеми ЄС, або можна 

довести, що за час експорту електроенер-

гії не було фізичного перевантаження ме-

режі у будь-якій точці мережі між установ-

кою та електросистемою ЄС;

 ∎ підтвердити, що для всього обсягу елек-

троенергії, для якого імпортер хоче за-

стосувати Метод Б, було подано жорсткі 

номінації на розподілену потужність між-

державного перетину у відповідних опе-

раторів систем передачі як в Україні, так 

і в країні-члені ЄС, в яку вона транспорту-

ється, а також у всіх транзитних країнах, 

якщо це необхідно, та потужність пере-

тину, на які подано номінації та виробни-

цтво електроенергії установкою, згада-

ною в попередньому пункті, співпадають 

у кожен період часу, тривалістю не більше 

однієї години.

Дотримання всіх зазначених критеріїв має під-

твердити акредитований верифікатор. 

Жорсткі умови СВАМ-регламенту в частині пря-

мих договорів із виробником електричної енер-

гії виключають можливість придбання електро-

енергії трейдерами на ринку на добу наперед 

(РДН) чи на внутрішньодобовому ринку (ВДР) для 

подальшого експорту в ЄС. 

Як зазначено вище, українська вугільна електро-

генерація із врахуванням купівлі СВАМ-сертифі-

катів стає практично неконкурентною на ринку 

ЄС. Водночас ВДЕ-генерація, яка наразі введена 

в експлуатацію, в Україні в переважній більшості 

продовжить продавати електроенергію до 2030 

р. за укладеними договорами за «зеленим» та-

рифом, який очікувано буде вищим очікуваної 

ціни на ринку ЄС, і тому мало ймовірно, що відмо-

виться від таких договорів та буде укладати нові 

РРА на експорт в ЄС. Водночас можна очікувати 

введення в експлуатацію нових проєктів ВДЕ-ге-

нерації без підтримки держави за механізмом 

«зеленого» тарифу або інших механізмів, які роз-

робляються урядом України. Такі плани вже були 

озвучені девелоперами. Такі об’єкти потенційно 

могли би бути експортерами до ЄС, бо вони не бу-

дуть нести додаткове фінансове навантаження від 

СВАМ (окрім адміністративних та трансакційних 

витрат). Водночас, вони вірогідно зіштовхнуться 

із проблемами комерційного характеру, — співпа-

діння їх піків виробництва із надлишком електро-

енергії на ринку ЄС, по в’я за них із ВДЕ-генерацією 

в самому ЄС, які отримували чи будуть на той час 

ще отримувати підтримку з боку ЄС у рамках ра-

ніше взятих державою зо бо в’я зань. У найбільш 

вигідному положенні тут можуть опинитися про-

єкти ВДЕ-генерації, які можуть гнучко реагувати 

на попит та ринкові цінові сигнали: ВДЕ-генера-

ція на основі біомаси та гідроенергії, а також про-

єкти гідбридної ВДЕ-генерації із системами на-

копичення електричної енергії, які працюють як 

єдиний технологічний комплекс в рамках одного 

фізичного виробничого майданчика. Тому, СВАМ 

потенційно може стимулювати розвиток зазначе-

них видів ВДЕ-генерації та технологічних рішень 

на їх основі в Україні.  

Електроенергія, вироблена на українських АЕС, 

в Сценарії А потенційно може вийти на ринок ЄС 

у значних обсягах та не буде відчувати тиску з боку 

СВАМ, оскільки буде мати умовно нульові вики-

ди СО2. Однак, при значних обсягах її експорту це 
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може призвести до «витоку вуглецю», — експор-

тована електроенергія буде заміщуватися іншими 

видами генерації, ймовірно вуглецевомісткими, 

для задоволення внутрішніх потреб. Такий роз-

виток подій ймовірно змусить ЄС вживати адек-

ватних контрзаходів з метою мінімізації «витоку 

вуглецю», що вірогідно знизить потенціал україн-

ських АЕС для такого експорту. Також потрібно взя-

ти до уваги період надлишкових потужностей АЕС, 

зокрема, в години нічного мінімуму навантаження 

може тривати 6-8 років після початку повнофунк-

ціональної дії регламенту СВАМ (2026), допоки 

енергоблоки українських АЕС не почнуть один за 

одним виводитися із експлуатації. Спроможність 

та реалістичність планів введення нових енергоб-

локів АЕС на заміну тим, що вибувають з експлуата-

ції, на сьогодні залишається під питанням. 

Високоманеврена високоефективна генерація 

на основі природного газу хоча і буде зазнавати 

додаткового фінансового навантаження з боку 

СВАМ, але питоме навантаження на кожну кіло-

ват-годину буде суттєво меншим ніж для існу-

ючої вугільної генерації, — близько 10-35 євро/

МВт∙год. Такий вид генерації працює в періоди 

дефіциту електроенергії на ринку, а відповідно 

високих цін на неї, що зменшує питомий вплив 

витрат на придбання СВАМ-сертифікатів. Тому, 

високоманеврова високоефективна генерації на 

основі природного газу може зайняти нішу в екс-

порті електроенергії в умовах дії СВАМ.

У цьому сценарії за Методом Б необхідно врахо-

вувати, що він потребуватиме додаткових адміні-

стративних та трансакційних витрат, по в’я за них 

із необхідністю виконання вищезазначених кри-

теріїв та оплати послуг верифікатора для періо-

дичного підтвердження їх виконання. Тому СВАМ 

підвищить нижню межу обсягу електроенергії 

в угоді з ї ї імпорту в ЄС.

Сценарій Б. У Сценарії Б експорт електроенергії 

до ЄС може продовжуватися виключно з «Остро-

ва Бурштинської ТЕС», де її виробляє Бурштинська 

ТЕС, паливний баланс якої на більш ніж 98% скла-

дається з вугілля23, а її паливна ефективність (ККД) 

є нижчою в порівнянні із ТЕС в ЄС. При цьому  пито-

мі викиди СО2 при виробництві електроенергії АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», до якого входить Бурштин-

ська ТЕС, — 1,175 т СО2/МВт∙год24. Для цього сцена-

рію може бути застосована методика розрахунку 

пов̀ язаних викидів СО2, як на основі стандартного 

питомого показника для певного регіону третьої 

країни («Острів Бурштинської ТЕС» у даному випад-

ку), як це передбачено пунктом 4.2.1 додатку ІІІ до 

проєкту регламенту СВАМ, так і методика заснова-

на на фактичних питомих викидах при виробни-

цтві електроенергії Бурштинською ТЕС. При цьо-

му, значення питомих викиди СО2 при виробництві 

електроенергії, визначені за цими двома методи-

ками, будуть практично однаковими та близькими 

до фактичних значень останніх років для АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» — 1,1-1,2 т СО2/МВт∙год4, 25. Для кон-

сервативної оцінки прийнято — 1,2 т СО2/МВт∙год. 

При такому рівні питомих викидів та зроблених 

припущеннях щодо ціни СВАМ-сертифікатів, ім-

портер електроенергії в ЄС з України в Сценарії 

Б зіштовхнеться з необхідністю сплати 30-90 євро/

МВт∙год за СВАМ-сертифікати. 

Беручи до уваги, що протягом 2017-2020 рр. се-

редня митна вартість електроенергії імпортова-

ної в ЄС з України становила 43-52 євро/МВт∙год, 

то застосування СВАМ призведе до зростання 

ефективної ціни при виводі електроенергії на 

ринок ЄС в 1,5-2,5 рази і де-факто стане загород-

жувальним механізмом доступу електроенергії 

з України на ринок ЄС в Сценарії Б. Тому, обґрун-

товано з високою ймовірністю можна припустити, 

що в Сценарії Б Україна припинить комерційний 

експорт електроенергії до ЄС, при цьому, вірогід-

но, перетоки потужності в рамках міжоператор-

ських угод з надання аварійної допомоги збере-

жуться. 

Беручи до уваги вищенаведене, у Сценарій Б зни-

ження експорту електроенергії з України до ЄС 

може становити до 6  млрд кВт∙год на суму до 

300 млн євро щорічно. 

Висновки: «Електроенергія»

За Сценарієм А  (ОЕС України синхронізована 

з ENTSO-E станом на 2026 р. та виконано всі інші 

умови з об’єднання ринків електроенергії Укра-

їни та ЄС) СВАМ де-факто стане загороджуваль-

ним механізмом для імпорту в ЄС електроенергії 

українського походження, придбаної на ринку на 

добу наперед (РДН) та внутрішньодобовому рин-

ку (ВДР). Це по в’я за но з тим, що вугільна генера-
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ція є і вірогідно буде залишатися ще тривалий час 

ціноутворюючою на цих сегментах українського 

ринку протягом переважно більшої частини до-

бового графіку навантаження. 

СВАМ залишає можливість імпорту в ЄС електро-

енергії українського походження, придбаної за 

двосторонніми договорами безпосередньо у ви-

робників із умовно нульовими викидами або низь-

коемісійними видами генерації, — із ВДЕ, АЕС та 

високоманевреної високоефективної генерації на 

основі природного газу. СВАМ буде стимулювати 

в Україні розвиток гідбридної ВДЕ-генерації із сис-

темами накопичення електричної енергії, які пра-

цюють як єдиний технологічний комплекс у рам-

ках одного фізичного виробничого майданчика.

Для ВДЕ-генерації та АЕС у цьому сценарії СВАМ 

не буде мати значних прямих фінансових наслід-

ків за умови відносно великих обсягів експорту 

для виправдання додаткових адміністративних 

та трансакційних витрат. 

За Сценарієм Б  (ОЕС України не синхронізова-

на з  ENTSO-E станом на 2026) СВАМ де-факто 

стане загороджувальним механізмом доступу 

електроенергії з  України на ринок ЄС і  комер-

ційний експорт буде припинено. Це призведе до 

зниження експорту електроенергії з України до 

ЄС в обсязі до 6 млрд кВт∙год на суму до 300 млн 

євро щорічно. 

2.3. Добрива
До групи СВАМ-товарів «Добрива» (далі — «До-

брива») проєктом регламенту СВАМ пропонуєть-

ся включити такі товарні категорії (додаток А):

 ∎ Азотна та сульфоазотні кислоти;

 ∎ Аміак;

 ∎ Нітрати калію;

 ∎ Добрива азотні;

 ∎ Добрива комплексні із  вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фос-

фору та калію (NPK); інші добрива; това-

ри цієї групи у таблетках чи аналогічних 

формах або в  упаковках масою брутто 

не більш як 10 кг (окрім добрив із вмістом 

двох поживних елементів: фосфору та ка-

лію) (далі — добрива комплексні).

Протягом останніх років обсяги імпорту «Добрив» 

до ЄС з України були дуже мінливими та досягли 

в 2020 р. близько 773 тис. т на суму 146,4 млн євро, 

що майже в 7 разів  більше ніж у 2018 р. (рис. 10). 

Мінливість по в’я за на в першу чергу із визначаль-

ним впливом та змінністю ціни природного газу, 

Рис. 10. Імпорт «Добрив» до ЄС з України, 2017-2020 (за даними Євростат)

 У товарному вираженні (ліва вісь)          У грошовому вираженні (права вісь)
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Рис. 11.  Імпорт «Добрив» в розрізі товарних категорій до ЄС з України в 2020 р., млн євро  
(за даними Євростат)

 Аміак   Добрива азотні    Добрива комплексні   Сечовина   Нітрат амонію    Інші азотні добрива

який є сировиною при виробництві та визначає 

собівартість продукції. У 2020 р. ціна природно-

го газу сягнула свого багаторічного мінімуму, що 

дозволило як наростити виробництво, так і суттє-

во збільшити експорт.  

Слід зазначити, що обсяги експорту з України до 

ЄС як в грошовому, так і кількісному  вираженні, 

які оприлюднені Держстатом за 2019-2020 рр., 

суттєво менші, ніж дані про імпорт в ЄС із Украї-

ни, які оприлюднені Євростатом. Найбільш сут-

тєва різниця, — в 25 та 4 рази по аміаку в 2019 та 

2020 роках, відповідно. 

До ЄС з України не імпортується азотна та сульфо-

азотні кислоти, а також нітрати калію.

Обсяги українського імпорту «Добрив» до ЄС 

у 2020 р. майже порівну між собою ділять азотні 

добрива та аміак — 52% та 48% (у грошовому ви-

раженні), відповідно. На комплексні добрива при-

пало менше 0,5% імпорту з України (рис. 11). Тому 

подальший аналіз впливу СВАМ-регламенту про-

ведено лише щодо аміаку та азотних добрив, се-

ред яких майже весь обсяг припадає на сечовину 

(53%), нітрат амонію (амонійну (аміачну) селітру) 

(46%), зокрема, у вигляді вапняково-аміачної се-

літри, які є похідними від аміаку, а на всі інші до-

брива — менше 1%. 

У  2019-2020 рр. частка України в  імпорті до ЄС 

аміаку та азотних добрив становила 11% та 4%, 

відповідно. Але це було скоріше винятком ос-

танніх років: у 2017-2018 рр. частка України в ім-

порті до ЄС аміаку  — менше 0,5%, азотних до-

брив — біля 2%. Як зазначено вище, це по в’я за но 

із критичним впливом ціни природного газу на 

конкурентоздатність українських виробників 

аміаку та азотних добрив. 

Беручи до уваги, що в ЄС використовується в се-

редньому близько 11  млн т  азоту у  вигляді мі-

неральних добрив26, то в 2020 р. ЄС забезпечив 

власне споживання на менш ніж 4% за рахунок 

добрив, які постачалися з України. 

При тому, що ЄС в цілому суттєво залежний від ім-

порту мінеральних добрив, Україна для ЄС не ві-

діграє суттєвої ролі як торговий партнер (рис. 12). 

Основними країнами-імпортерами мінеральних 

добрив до ЄС є Росія, Марокко, Єгипет, Білорусь, 

Ізраїль, Великобританія та Алжир. 

У світі близько 96% водню для виробництва аміа-

ку виробляється із викопних палив28. При цьому 

72% виробляється із природного газу шляхом па-

рової конверсії метану та 26% — із вугілля29. При 

чому, виробництво водню для аміаку на основі 

вугілля в основному сконцентровано в Китаї, де 

на такій технології базується 82% виробництва30. 
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Рис. 12.  Ключові торгові країни-партнери ЄС у сфері мінеральних добрив  
(Fertilizers Europe27)

Як зазначалося вище, без врахування СВАМ конку-

рентну перевагу на світовому ринку мають ті краї-

ни, які мають доступ до дешевих енергетичних ре-

сурсів. Для переважної частини світу — це доступ 

до природного газу. Цей вплив є найбільшим для 

продуктів/товарів першого переділу — аміаку, в со-

бівартості якого природний газ становить більше 

80%, меншим, — для другого переділу — сечовини 

та ще меншим для більш складних добрив, напри-

клад, нітрату амонію. Країни, які не мають доступу 

до джерел дешевого газу, можуть обмежено конку-

рувати на зовнішніх ринках за рахунок використан-

ня більш ефективних технології, але цей напрямок 

на сьогодні вже обмежений, оскільки найсучасніші 

заводи з виробництва аміаку та похідних наблизи-

лися до найкращих доступних технологій (ВАТ). На 

внутрішніх ринках конкурентні позиції національ-

них виробників додатково підтримують антидем-

пінговими заходами31,32,33. 

Рис. 13. Виробництво аміаку та сечовини в Україні 2011-2020 (Кадастр ПГ, Держстат, власні розрахунки).

 Аміак   Сечовина

Імпорт з ЄС-27 (у мільйонах євро)

Експорт до ЄС-27 (у мільйонах євро)

Норвегія

Єгипет

Ізраїль

Білорусь

Туреччина

42 млн євро

Росія
1120 млн 
          євро

411 млн євро

49 млн євро

372 млн євро
    7 млн євро

185 млн євро
 16 млн євро

133 млн євро
113 млн євро

107 млн 
        євро

81млн євро

Марокко

Алжир

Великобританія

492 млн євро

64 M€млн євро

171 млн євро
50 млн євро

Канада 
134 млн євро

75 млн євро

178 млн євро

489 млн євро
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Запровадження СВАМ не змінює глобальної кон-

курентної переваги виробників, які мають до-

ступ до дешевого природного газу, але підсилює 

позиції тих, які мають кращу енергетичну ефек-

тивність. Виробники України не мають доступу 

до дешевого природного газу, а їх виробничі по-

тужності мають енергетичну ефективність дещо 

нижчу, ніж в  середньому по  ЄС та приблизно 

знаходяться на рівні виробників РФ. Тому СВАМ 

не  суттєво змінить конкурентні позиції україн-

ських виробників у  порівнянні з  виробниками 

із РФ, але дещо послабить по відношенню до ви-

робників ЄС. 

У  контексті додаткового впливу СВАМ на ви-

робників-експортерів та їх конкурентоздатність 

визначальний вплив будуть мати енергетична 

ефективність процесу виробництва аміаку, спо-

сіб отримання водню та заходи із зменшення ви-

кидів закису азоту (N2O) при виробництві азотної 

кислоти, яка є сировиною при виробництві нітра-

ту амонію.

В Україні аміак в промислових у масштабах ви-

робляється виключно із природного газу за тех-

нологією парової конверсії на п’яти великих 

підприємствах  — ПрАТ  «Рівнеазот» (м. Рівне), 

ПрАТ «Азот» (м. Черкаси) та ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕ-

ЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (м. Сєвєродонецьк), які 

входять до OSTCHEM Group DF, АТ «Одеський При-

портовий завод» (м. Одеса) та АТ «ДНІПРОАЗОТ». 

ПАТ «Концерн Стирол» (м. Горлівка), який входить 

до  OSTCHEM Group DF, розташовано на тимчасово 

окупованій території та не здійснює виробництво 

аміаку. Сечовина виробляється на тих же підпри-

ємствах, що й аміак, оскільки вони тісно техно-

логічно по в’я за ні. Виробництво нітрату амонію, 

а також азотної кислоти, яка разом із аміаком є си-

ровиною для його виробництва, в Україні скон-

центровано на тих самих підприємствах (рис. 14). 

Обсяги виробництва аміаку та сечовини в Україні 

з 2011 р. по 2018 р. знизилися більш ніж у 5 разів, 

що по в’я за но в першу чергу із зростанням ціни 

природного газу. У 2019-2020 рр. ціна природно-

го газу суттєво знизилася, — до десятирічного мі-

німуму, що дозволили збільшити виробництво 

(рис.13). Очевидно, що обсяги виробництва бу-

дуть визначатися цінами на природний газ та ан-

тидемпінговими заходами щодо імпорту в Укра-

їну34,35,36, що може ще більше звузити ринки збуту 

та обмежити його виключно внутрішнім ринком.

Питомі середні витрати енергії, по в’я за ні із  ви-

користанням природного газу в якості сировини 

та палива, та відповідні питомі по в’я за ні вики-

ди* СО2 при виробництві аміаку в Україні в серед-

ньому за період 2015-2019 рр. становили близько 

36,6 ГДж/т NH3 (1062 м3
 природного газу на тонну 

аміаку) та 2,04 т СО2/т NH3, відповідно (рис. 15). За 

даними МЕА38 найкращі доступні технології на базі 

парового риформінгу метану мають брутто спожи-

вання природного газу в якості сировини та палива 

для виробництва аміаку 32,1 ГДж/т NH3 та питомі 

викиди 1,8 т СО2/т NH3. Середні питомі викиди в ЄС 

при виробництві аміаку оцінюють39, 40 на рівні 1,8-

1,9 т СО2/т NH3. Для подальших оцінок консерва-

тивно прийнято нижче значення питомих викидів.

При цілісному та синхронному регулюванні СТВ 

ЄС та СВАМ з боку ЄС українські виробники аміа-

ку при інших рівних умовах будуть мати більші 

витрати в порівнянні із європейськими на при-

дбання вуглецевих одиниць, виходячи із різни-

ці в питомих викидах на рівні 0,24 т СО2/ т NH3. 

При ціні викидів 25-75 євро/тонну це призведе 

*   Без врахування використання СО2 із технологічного процесу виробництва аміаку для виробництва сечовини. Це відповідає діючому підходу до розрахунку в СТВ ЄС та вико-
ристано для цього аналізу, оскільки специфічних методичних вказівок для аміаку в проєкті СВАМ-регламента не наведено

Сировина

Повітря (N2)

Природний газ

Аміак

Проміжна продукція Мінеральні добрива

Двоокис вуглецю КАС Сечовина

Нітрат амонію
Азотна кислота

(Карбамід-аміачна суміш)

Рис. 14. Блок-схема виробництво аміаку, сечовини, азотної кислоти та нітрату амонію37

Джерело: Fertilizer Industry Facts & Figures 2021. https://www.fertilizerseurope.com/wp-content/uploads/2021/07/Indus
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до більших витрат при виводі аміаку українсько-

го виробництва на ринок ЄС, в порівнянні із ви-

тратами виробників ЄС на придбання дозволів 

на викиди в СТВ ЄС на 6-18 євро/т  NH3, що стано-

вить 2,5-7,4% від середньої митної вартості аміа-

ку українського виробництва імпортованого в ЄС 

в 2017-2019 (248 євро/т NH3).

Вплив СВАМ-регламента на імпорт сечовини 

буде меншим, у зв’язку з тим, що питома витра-

та аміаку при виробництві сечовини становить 

близько 0,57 т/т, а додаткових прямих викидів 

СО2 чи N2O, які б враховувалися за СВАМ-мето-

дологією не відбувається. При ціні викидів 25-

75  євро/тонну це призведе до більших витрат 

при виводі сечовини українського виробництва 

на ринок ЄС, у порівнянні із витратами виробни-

ків ЄС на придбання дозволів на викиди в СТВ ЄС 

на 3,4-10,3 євро/т, що становить 1,5-4,5% від се-

редньої митної вартості сечовини українського 

виробництва імпортованого в ЄС у 2017-2019 рр. 

(228 євро/т).

Виробництво нітрату амонію потребує виробни-

цтва проміжного продукту, — азотної кислоти, яке 

призводить до викидів закису азоту (N2O), питоме 

значення яких в Україні становить41 4,5 кг N2O/т 

100% HNO3, а в середньому в ЄС42 — 0,7 кг N2O/т 

100% HNO3, що еквівалентно* 1,193 та 0,186 т СО2-

екв./т 100% HNO3, відповідно. Таким чином, по-

в’я за ні питомі викиди СО2 та N2O при виробництві 

нітрату амонію в Україні та ЄС становлять** 1,86 

та 0,94 т СО2-екв./т NH4NO3. При ціні викидів 25-

75 євро/тонну це призведе до більших витрат при 

виводі нітрату амонію українського виробництва 

на ринок ЄС в порівнянні із витратами виробни-

ків ЄС на придбання дозволів на викиди в СТВ ЄС 

на 23-69 євро/т, що становить 14-43% від серед-

ньої митної вартості сечовини українського ви-

робництва імпортованого в ЄС в 2020 (161 євро/т). 

Такі, порівняно великі, витрати українських ви-

робників по в’я за ні із більш ніж 6 разів більшими 

питомими викидами закису азоту при виробни-

цтві азотної кислоти, яка є проміжним продуктом 

у виробництві нітрату амонію. 

Додаткового дослідження та можливо перео-

цінки ступеню впливу потребують викиди закису 

азоту при виробництві азотної кислоти. Це по в’я-

за но з тим, що в Україні було реалізовано низку 

проєктів спільного провадження43, 44, які перед-

бачали зниження таких викидів за рахунок вста-

новлення установок каталітичного розкладення 

закису азоту, про що зазначено в кадастрі викидів 

ПГ. Ефект від подібних заходів є значним, що під-

тверджується досвідом ЄС (рис. 16).

*   Потенціал глобального потепління для N2O прийнято рівним 295 кг СО2-екв./кг N2O, відповідно до COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/2066 of 19 December 
2018 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Reg-
ulation (EU) No 601/2012

**    Для розрахунку прийняті такі витратні співвідношення при виробництві: аміаку на виробництво азотної кислоти  — 0,27 т  NH3/т HNO3; аміаку на виробництво нітрату 
амонію — 0,22 т NH3/т; азотної кислоти на виробництво нітрату амонію — 0,81 т 100% HNO3/т. На основі даних M. Batool, W. Wetzels. Decarbonisation Options For The Dutch 
Fertiliser Industry // PBL Netherlands Environmental Assessment Agency; ECN part of TNO, 2019 https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-decarbonisation-op-
tions-for-the-dutch-fertiliser-industry_3657.pdf

Рис. 15. Питомі витрати енергії з сировиною та паливом (брутто), та питомі пов’язані викиди СО2 при 
виробництві аміаку в Україні (розраховано на основі даних Кадастру ПГ41)

 

  Питоме енергоспоживання    Питомі викиди
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Висновки: «Добрива»

Першочерговий вплив на конкурентоздатність 

українських виробників аміаку, сечовини та азот-

них добрив на ринку ЄС відіграє доступ їх конку-

рентів (з Росії, Північної Африки, Близького Схо-

ду тощо) до суттєво більш дешевого природного 

газу, який, у свою чергу, відіграє визначальну роль 

у  собівартості продукції. Тому, СВАМ відносно 

мало вплине на вартість виводу на ринок ЄС аміа-

ку, сечовини та нітрату амонію українських вироб-

ників у порівнянні з імпортом із, наприклад, най-

більшого імпортера до ЄС — Росії, оскільки рівень 

ефективності та питомих викидів приблизно од-

наковий.

При цілісному та синхронному регулюванні СТВ 

ЄС та СВАМ з боку ЄС вивід на ринок ЄС аміаку та 

сечовини українських виробників, при всіх інших 

рівних умовах, дещо погіршить конкурентні по-

зиції українських виробників у порівнянні із вну-

трішнім виробництвом в ЄС. Це по в’я за но із порів-

няно більш високою енергетичною ефективністю 

виробництв в ЄС, що призведе до більшого при-

росту витрат українських виробників у порівнянні 

із виробниками ЄС — аміаку на 2,5-7,4% та сечо-

вини на 1,5-4,5% від вартості цих товарів при ціні 

викидів 25-75 євро/тонну.

Суттєво більший вплив (14-43%) СВАМ-регламент 

може мати на виробників нітрату амонію, що по-

в’я за но із ймовірно суттєво більш високими пи-

томими викидами закису азоту при виробництві 

в Україні азотної кислоти, як проміжного продук-

ту. Це потребує як додаткового аналізу, так і, в разі 

підтвердження, може бути швидко та за відносно 

невеликих витрат нейтралізовано: ці викиди мо-

жуть бути знижені шляхом встановлення устано-

вок вторинного каталітичного руйнування закису 

азоту. 

Примітка: Ці цифри розраховані на основі даних про фактичні викиди, зібраних Fertilizers Europe серед компаній-членів
Джерело: Copenhagen Economics на основі даних, наданих Fertilizers Europe

Джерело: https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/6/326/1443007167/copenhagen-economics-2015-carbon-leakage-in-nitrogen-fertilizer-indu-.pdf

Рис.16. Динаміка питомих викидів закису азоту при виробництві азотної кислоти в ЄС  
(Carbon leakage in the nitrogen fertilizer industry. 201545)



Вплив механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) на торгівлю України з ЄС  |  Аналітичний документ  |  Листопад 2021 року

30

До групи СВАМ-товарів «Цемент» (далі  — «Це-

мент») проєктом СВАМ-регламенту пропонуєть-

ся включити такі товарні категорії (додаток А):

 ∎ Клінкери цементні;

 ∎ Цемент білий, штучно забарвлений або 

незабарвлений;

 ∎ Інші портландцементи;

 ∎ Інші цементи гідравлічні.

Протягом останніх років обсяги імпорту «Цемен-

ту» до ЄС з України постійно зростали та досяг-

ли в 2020 р. близько 694 тис. т на суму близько 

32,2 млн євро (рис. 17). 

Частка України в імпорті цементу до ЄС становить 

менше 10% та забезпечує менше 0,5% від вну-

трішнього споживання ЄС. 

У структурі імпорту «Цементу» до ЄС з України пе-

реважає портландцемент (код УКТ ЗЕД — 2523 29 

00) — близько 95% (в товарному виражені, 2020). 

На клінкер припадає біля 5% імпорту, а інші то-

варні позиції або не імпортуються до ЄС з України, 

або обсяги такого імпорту є мізерними. 

У 2020 р. Україна загалом експортувала 779 тис. 

т портландцементу, із яких близько 85% до ЄС. При 

цьому експорт до ЄС становив близько 7% від об-

сягів виробництва. Зважаючи на значні логістичні 

витрати, основними імпортерами в ЄС є країни-су-

сіди: Румунія, Угорщина, Польща та Словаччина. 

Найбільшим імпортером «Цементу» до ЄС, а від-

повідно і  конкурентом України на цьому рин-

ку є Туреччина: 3 млн т в 2020 р., що більш ніж 

в 4 рази перевищує імпорт з України. Водночас, 

структура імпорту з Туреччини суттєво відрізня-

ється: більше половини (1,58 млн т) припадає на 

клінкер, і лише третина (1 млн т) — на портланд-

цемент. За останнім показником Україна та Туреч-

чина на ринку ЄС займають дуже близькі позиції. 

Виробництво портландцементу в Україні зросло 

протягом останніх трьох років на 8% та досягло 

в 2020 р. близько 9,6 млн тонн. Драйвером цього 

стали масштабні проєкти будівництва та рекон-

струкції, зокрема, інфраструктурних об’єктів, які 

реалізуються за державної фінансової підтримки, 

а також застосування з середини 2019 п’ятиріч-

2.4 Цемент

Рис. 17. Обсяги імпорту «Цементу» до ЄС з України, 2017-2020 (Євростат)

 В товарному вираженні (ліва вісь)   В грошовому вираженні (права вісь)
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них антидемпінгових заходів до імпорту цементу 

із Росії, Білорусі та Молдови. З жовтня 2021 р. всту-

пили в дію такі ж п’ятирічні заходи щодо цементу 

із Туреччини, обсяги імпорту якого в 2020 сягнули 

близько 1 млн тонн (96% від всього імпорту). На 

тлі антидемпінгово розслідування турецькі поста-

чальники почали покидати ринок України, а ви-

робництво зросло за 8 місяців 2021 р. на майже 

15% та в річному перерахунку ймовірно досягне 

10,5 млн тонн, що становить близько 90 % вироб-

ничої потужності. За 7 місяців 2021 р.  зросли і об-

сяги експорту портландцементу, які в річному об-

сягу можуть досягти 1 млн тонн.

Таким чином, експорт портландцементу до ЄС, 

який становить 5-10% від обсягів виробництва 

в Україні, не є визначальним, оскільки більший 

вплив має внутрішній попит та антидемпінгові за-

ходи.

За даними АМКУ46 90%  виробництва цементу 

в 2019 р. припадало на групу CRH (входить АТ «По-

дільський цемент», ПрАТ «Миколаївцемент»,ТОВ 

«Цемент»), ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ПрАТ «Іва-

но-Франківськцемент», ПрАТ «Дікергофф Це-

мент Україна», які входять до асоціації виробни-

ків цементу «Укрцемент» (рис. 18). Посеред них 

клінкер, який є основним «простим» товаром та 

сировиною для виробництва цементу, виробля-

ють АТ «Подільський цемент» (завод в м. Кам’я-

нець-Подільський, Хмельницька область), ПрАТ 

«Кривий Ріг Цемент» (Криворізький та Кам’ян-

ський цементні заводи в Дніпропетровській об-

ласті), ПрАТ  «Івано-Франківськцемент» (завод 

у с. Ямниця Івано-Франківської області) та ПрАТ 

«Дікергофф Цемент Україна» (завод в м. Здолбу-

нів, Рівненської області та смт. Ольшанське, Мико-

лаївської області).

З точки зору вуглецевого регулювання, протягом 

останніх 10-15 років у цементній галузі України 

відбулося декілька процесів, які важливі в кон-

тексті СВАМ. З одного боку, під тиском високих цін 

на природний газ виробники проводили технічну 

та технологічну модернізацію виробничих потуж-

ностей, зокрема, перевели виробництво з «мо-

крої» на «суху» технологію виробництва клінке-

ру, а також збільшували обсяги виробництва та 

частку некарбонатних компонентів в цементі, що 

знизило енергоємність та вуглецевоємність це-

менту. З  іншого боку, під дією тих самих факто-

рів природний газу був замінений на вугілля, яке 

дешевше, але це призвело до підвищення вугле-

цевоємності виробництва. Також, для зниження 

собівартості підприємства частково заміняють ву-

гілля різного виду відходами (побутовими, від-

працьованими автомобільними шинами, відпра-

цьованим та некондиційними мастилами тощо).

Посеред товарів групи «Цемент» лише клінкери 

цементні можна віднести до «простих» товарів 

(у розумінні CBAM), всі інші — «складні», в який 

Рис. 18. Обсяг реалізації цементної продукції виробниками в 2019 (АМКУ)

 Група CRH, ринкова частина 27%

 ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», ринкова частина 20%  

 ПрАТ «Івано-Франківськцемент», ринкова частина 31% 

 ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ринкова частина 13%

тонн
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клінкер є основним компонентом їх речовинно-

го складу (прекурсором). Виробництво клінкеру 

є найбільш енергоємною та вуглецевоємною тех-

нологічною операцією в  ланцюгу виробництва 

цементу. На цьому етапі викиди СО2  в основно-

му по в’я за ні зі спалюванням викопного палива 

в випалювальних печах та розкладанням природ-

них карбонатів, які є сировиною при виробництві 

клінкеру. 

Для цілей цього аналізу зроблено припущення, 

що в разі запровадження СВАМ експорт цемен-

ту до ЄС буде здійснюватися зі заводів із «сухою» 

технологією. Це по в’я за но з тим, що питомі витра-

ти енергії на випал клінкеру, а відповідно і по в’я-

за ні викиди СО2 при «сухій» технології в 1,3-2,2 

рази менші ніж для «мокрої»47. Наприклад, фак-

тичні питомі енерговитрати на випал клінкеру на 

двох заводах ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», 

які працюють за «мокрою» технологією, станов-

лять 5,735 ГДж/т48, а питомі прямі викиди СО2 при 

виробництві цементів близько 830 кг на тонну 

цементу. Водночас на найновіших лініях «сухої» 

технології АТ «Подільський цемент»  — 3,7 ГДж/т49, 

а питомі прямі викиди СО2 при виробництві це-

ментів на ПрАТ «Івано-Франківськцемент», яка та-

кож використовує сучасні «сухі» лінії, — близько 

645 кг СО2/т. Для цілей подальшого аналізу при-

йнято консервативне значення питомих прямих 

викиди СО2 при виробництві цементу на найбіль-

ших та найсучасніших виробництвах в Україні на 

рівні 650 кг СО2/т.

За даними50 європейської цементної асоціації 

CEMBUREAU, середні питомі викиди СО2 при ви-

робництві цементу в ЄС-27 становлять близько 

600 кг СО2/т (цементу) при індикативному показ-

нику (benchmark), від якого розраховується на-

дання безкоштовних дозволів на викиди у  СТВ 

ЄС, — близько 512  кг СО2/т (цементу). CEMBUREAU 

оцінило, що при ціні дозволу на викиди 55 євро/

тонну на їх придбання для покриття різниці між 

середнім фактичним та індикативним показни-

ком питомих викидів європейські виробники це-

менту витрачають 4,42 євро/т (цементу) в  2021 

р., що становить 8-10% собівартості цементу, яка 

оцінена в 46-58 євро/т (без врахування витрат на 

придбання дозволів на викиди). Водночас, СВАМ 

передбачає скасування надання безкоштовних 

дозволів на викиди в СТВ ЄС, що призведе до не-

обхідності придбання європейськими виробни-

ками 100% дозволів на викиди. Відповідно, при 

ціні дозволів на викид 25-75 євро/тонну та пито-

мих середніх викидах в ЄС 600 кг СО2/т (цементу) 

собівартість виробництва цементу в ЄС-27 зросте 

в 1,3-2 рази та буде становити 61-103 євро/т.

При цілісному та синхронному регулюванні СТВ 

ЄС та СВАМ з боку ЄС українські виробники це-

менту при інших рівних умовах будуть мати біль-

ші витрати в порівнянні із європейськими на при-

дбання вуглецевих одиниць, виходячи із різниці 

в питомих викидах на рівні 50 кг СО2/т (цементу). 

При ціні викидів 25-75 євро/тонну це призведе до 

більших витрат при виводі цементу українсько-

го виробництва на ринок ЄС, в порівнянні із ви-

тратами виробників ЄС на придбання дозволів на 

викиди в СТВ ЄС на 1,3-3,8 євро/т, що становить 

2-4% від середньої собівартості виробництва це-

менту в ЄС. 

Висновки: «Цемент»

При цілісному та синхронному регулюванні СТВ 

ЄС та СВАМ з  боку ЄС найбільші українські ви-

робники цементу, які провели технічну та техно-

логічну модернізацію виробництв, не зазнають 

критичного впливу СВАМ-регулювання при ви-

воді цементу на ринок ЄС у порівнянні із євро-

пейськими. Водночас, запропоновані проєктом 

СВАМ-регламенту підходи до визначення по в’я-

за них викидів створюють цілком очевидні ризики 

до нових проявів витоку вуглецю. Це може при-

звести до спрямування на ринок ЄС товарів,  ви-

роблених на менш вуглецевоінтенсивних підпри-

ємствах, в той час  як  товари інших підприємств 

будуть постачатися на внутрішній український ри-

нок чи експортуватися в країни, в яких  аналоги 

СВАМ не  застосовуються. Таким чином, в умовах, 

коли частка експорту цементу до ЄС в структурі 

виробництва є невеликою, а посеред виробників 

є ті, які мають суттєво різні показники вуглецевої 

інтенсивності цементу, відбуватиметься перероз-

поділ  або закріплення існуючого розподілу то-

варних потоків за географією поставок без досяг-

нення декларованих цілей СВАМ.  
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До групи СВАМ-товарів «Алюміній» (далі — «Алю-

міній») проєктом СВАМ пропонується включити 

такі товарні категорії (додаток А):

 ∎ Алюміній необроблений;

 ∎ Порошки та луска алюмінієві;

 ∎ Прутки, бруски та профілі алюмінієві;

 ∎ Дріт алюмінієвий;

 ∎ Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщи-

на яких перевищує 0,2 мм

 ∎ Фольга алюмінієва завтовшки не більш як 

0,2 мм;

 ∎ Труби та трубки алюмінієві;

 ∎ Фітинги для труб або трубок алюмінієві.

Протягом останніх років обсяги імпорту «Алюмі-

нію» до ЄС з України були в діапазоні 9-17 тис. т на 

суму 17-32 млн євро (рис. 19). 

Слід зазначити, що обсяги експорту «Алюмінію» 

з України до ЄС як в грошовому, так і кількісному 

вираженні, які оприлюднені Держстатом, у серед-

ньому в два рази більші, ніж дані про імпорт в ЄС 

із України, які оприлюднені Євростатом. 

Український імпорт «Алюмінію» до ЄС в 2020 р. 

в основному складався з алюмінієвого профілю 

та необробленого алюмінію — 50% та 42% (в гро-

шовому вираженні), відповідно (рис. 20). Інші по-

2.5 Алюміній

Рис. 19. Імпорт «Алюмінію» до ЄС з України, 2017-2020 (за даними Євростат)

 В товарному вираженні (ліва вісь)    В грошовому вираженні (права вісь)

Рис. 20. Імпорт «Алюмінію» в розрізі товарних категорій до ЄС з України в 2020 р., млн євро  
(за даними Євростат)

 Необроблений (7601)
 Профіль(7604)
 Інше
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Рис. 21. Глобальні питомі викиди парникових газів на етапах глобального виробничого циклу алюмінію (IAI53)

 глинозему анодів/анодної маси

зиції займали приблизно 8%. Частка України в ім-

порті до ЄС становить близько 0,1%.

В Україні не виробляється первинний алюміній, 

який є високоенергоємним виробництвом та на 

якому саме концентрується мета СВАМ, як потен-

ційного джерела витоків вуглецю. Тому, такі то-

вари є «складними» у розумінні CBAM. При існую-

чій структурі українського експорту «Алюмінію» 

в ЄС, та беручи до уваги, що перспектив віднов-

лення виробництва первинного алюмінію в Укра-

їні (яке було зупинено в 2010 р.) немає, переважна 

частка по в’я за них викидів буде визначатися похо-

дженням первинного алюмінію (необробленого 

чи у вигляді прокату), який використовують укра-

їнські виробники. Це найімовірніше вплине на 

вибір країн-походження та/або виробників алю-

мінію, в яких українські виробники закуповувати-

муть алюміній з метою мінімізації впливу СВАМ, 

а також необхідності відслідковування ланцюга 

його постачання та отримання документарного 

підтвердження по в’я за них викидів. Це по в’я за но 

з тим, що на світовому ринку по в’я за ні викиди для 

первинного алюмінію різного походження варію-

ються в широких межах — від менш ніж 4 до біль-

ше 18 т СО2-екв./т, що, в першу чергу, визначаєть-

ся структурою виробництва електроенергії, яка 

використовується в електролізерах при вироб-

ництві первинного алюмінію (рис. 21). Це еквіва-

лентно 100-1350 євро/т плати в рамках СВАМ при 

ціні викидів 25-75 євро/тонну, що може призвести 

до підвищення ціни на кінцеву продукції в дуже 

широких межах — від 5 до 70%. Тому, з одного 

боку, вибір алюмінію та напівфабрикатів з ньо-

го за ознакою вуглецевоємності стане критично 

важливим фактором конкурентоздатності укра-

їнських виробників на ринку ЄС, з іншого — суттє-

во зросте попит на низьковуглецевоємний алюмі-

ній, що призведе до зростання ціни на нього. Це, 

в свою чергу, закріпить та посилить вже існуючу 

практику маркетингового поділу алюмінію з ви-

соким та низьким вуглецевим слідом51, 52. 

Джерело: LIFE CYCLE INVENTORY DATA AND ENVIRONMENTAL METRICS FOR THE PRIMARY ALUMINIUM INDUSTRY. 2015 DATA. International Aluminium Institute
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Незважаючи на те, що в Україні відсутнє вироб-

ництво первинного алюмінію, тут переробляють 

боксити в глинозем, який є основною сировиною 

для виробництва первинного алюмінію (рис. 22). 

Переробка бокситів відбувається на єдиному під-

приємстві в Україні — ТОВ «Миколаївський глино-

земний завод», яке входить до російсько-британ-

ської En+ Group54. Протягом останніх років обсяги 

виробництва глинозему знаходяться на стабіль-

ному рівні близько 1,7  млн тонн щорічно, що 

відповідає проєктній потужності та забезпечує 

близько 20% виробництв глинозему En+ Group54. 

Боксити, які є основною сировиною для виробни-

цтва глинозему, повністю імпортуються в Украї-

ну в основному із Гвінеї, Ганни, Гаяни та Бразилії 

в обсязі 5 млн тонн щорічно*. Глинозем практич-

но весь експортується до Росії для подальшої пе-

реробки там у первинний алюміній на підприєм-

ствах En+ Group 54,*. 

У 2020 р. питомі прямі викиди СО2 при виробництві 

глинозему в Україні становили 0,6 т СО2/т**. Це сут-

тєво менше ніж середньосвітове значення 1 т СО2/

т56, що по в’я за но із використанням в Україні при-

родного газу в якості палива, на відміну від вугілля, 

яке широко використовується в світі. Враховуючи, 

що витрата глинозему для виробництва первинного 

алюмінію становить близько 2 т/т57, то по в’я за ні вики-

ди із виробництвом глинозему в Україні в розрахун-

ку на первинний алюміній становлять 1,2 т СО2/т Al 

або 30-90  євро/т Al, що становить 1,5-4,5 % від ціни 

алюмінію. Зважаючи на те, що глинозем на сьогод-

ні є фактично безальтернативною сировиною для 

виробництва алюмінію, а питомі викидів при ви-

робництві глинозему в Україні є нижчими за серед-

ньосвітові і виробництво включено в виробничий 

ланцюг вертикально-інтегрованої компанії, пито-

мі викиди при виробництві алюмінію якого є одни-

ми із найнижчих у світі, СВАМ-регулювання не буде 

мати негативного впливу на нього. Ймовірно, що це 

буде додатково стимулювати до інвестицій в підви-

щення енергетичної ефективності виробництва, зо-

крема в ТЕЦ та печей випалу вапняку глиноземного 

заводу, а також основного виробництва.

Висновки: «Алюміній»

В Україні не виробляється первинний алюміній, 

тому СВАМ-регулювання не буде мати суттєвого 

прямого впливу, але буде впливати в першу чергу 

на вибір українськими виробниками алюмінієвих 

напівфабрикатів та необробленого алюмінію для 

власного виробництва, зважаючи на їх вуглеце-

воємність. 

СВАМ-регулювання не матиме негативного впли-

ву на єдиного українського виробника глинозему 

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», оскіль-

ки питомі викиди на ньому є нижчими за серед-

ньосвітові та він входить до вертикально-інтегро-

ваної групи, яка виробляє первинний алюміній 

з суттєво нижчим за середньосвітовий рівень по-

в’я за них викидів ПГ. 

*  За даними відкритої митної статистики Держмитслужби України.
**   Розраховано на основі статистичних даних про валові річні викиди СО2 ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» та обсяги виробництва глинозему на ньому в 2020 р.

Рис. 22. Ланцюг виробництва алюмінію (International Aluminium Institute55)

Переробка

Джерело: Carbon Performance Assessment of aluminium producers: note on methodology. The Transition Pathway Initiative.  

https://www.transitionpathwayinitiative.org/publications/32.pdf

Боксити Переробка Глинозем Плавка Алюміній Виготовлення 
напівфабрикатів
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До групи СВАМ-товарів «Чорні метали» (далі — 

«чорні метали») проєктом регламенту СВАМ про-

понується включити широке коло товарних ка-

тегорії, які практично повністю охоплюють такі 

товарні групи УКТ ЗЕД (комбінованої номенкла-

тури ЄС):

 ∎ «Чорні метали» (група 72), окрім феро-

сплавів (категорія 7202), а також відходів, 

брухту чорних металів та шихтових злив-

ків (категорія 7204), та 

 ∎ «Вироби з чорних металів» (група 73), ок-

рім товарних категорій з 7312 по 7326. 

Детальний перелік товарних категорії, включе-

них до «чорних металів», наведено в додатку А до 

цього аналітичного документа.

Протягом останніх років обсяги імпорту «Чор-

них металів» до ЄС з України були відносно ста-

більними  — близько 5,6  млн тонн на суму біля 

2,7 млрд євро (рис. 23). Зниження в 2019 р. по в’я-

за но із зменшення ділової активності внаслідок 

глобальної пандемії. Водночас, за результатами 

8 місяців 2021 року слід очікувати, що річні об-

сяги суттєво перевищать допандемічний рівень. 

Це по в’я за но як із  задоволенням відкладеного 

попиту, так і зі зростаючою діловою активністю, 

а зростання в грошовому виразі може бути біль-

ше ніж в два рази середнього рівня за попередні 

роки, що по в’я за но із суттєвим зростанням цін на 

всі сировинні товари, зокрема і на чорний метал 

у 2021 році.

«Чорні метали» займають найбільшу частку 

в структурі товарного імпорту до ЄС з України — 

більше 85% в середньому в 2017-2020 рр.

Український імпорт «Чорних металів» до ЄС про-

тягом 2017-2020 рр. на 90% (в грошовому вираже-

ні) складався із напівфабрикатів, чавуну, плоского 

та довгого прокату, а також інших товарів групи 

72. Іншу частину (10 %) займали вироби з чорних 

металів, посеред яких труби займали переважне 

домінуюче становище — майже 90% (рис.24). 

У 2017-2020 рр. середня частка України в загаль-

ному імпорті до ЄС «Чорних металів» станови-

ла близько 8% та 11% в грошовому та товарно-

му виражені, відповідно. У структурі імпорту до 

ЄС поміж інших імпортерів Україну вирізняє не-

пропорційно велика частка за товарами з низь-

кою доданою вартістю: напівфабрикати та чавун. 

2.6 Чорні метали

Рис. 23. Імпорт «Чорних металів» до ЄС з України, 2017-2020 (за даними Євростат)

 В товарному вираженні (ліва вісь)    В грошовому вираженні (права вісь)
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Рис. 24.  Імпорт «Чорних металів» до ЄС з України в розрізі товарних категорій (в середньому за 
період 2017-2020), млн євро (за даними Євростат)

 Напівфабрикати (7207)    Прокат плоский (7208-7212)    Чавун (7201)    Прокат довгий (7213-7215)    Інші з групи 72
  Труби(7303-7307)    Металоконструкції (7308 )    Інші з групи 73

За ними Україна займала відповідно 31% та 21% 

всього імпорту ЄС, у грошовому вираженні, в се-

редньому за 2017-2020 рр.

Україна входить до десятки найбільших імпор-

терів до ЄС за основними товарними групами ї ї 

експорту — плоским та довгомірним прокатом58. 

Її основними конкурентами є  Туреччина, Росія, 

Південна Корея, Китай, Індія, Тайвань, Сербія та 

Білорусь. Слід зазначити, що імпорт до ЄС широ-

кої номенклатури товарів групи «Чорні метали» 

вже більше трьох років знаходиться під дією спе-

ціальних захисних заходів у формі індивідуальних 

та глобальних тарифних квот із застосовуванням 

мита у розмірі 25% після їх вичерпання, які були 

введені в 2018 р.59, 60 та продовженні ще на три 

роки в липні 2021 р. до липня 2024 р.61. 

Беручи до уваги, що протягом останніх років ви-

диме споживання сталі в ЄС знаходиться на рівні 

близько 140 млн тонн на рік62, а Україна забезпе-

чила постачання близько 4% від цього обсягу, то 

Україна не є визначальним гравцем на ринку ЄС. 

Водночас, для українських виробників ринок ЄС 

відіграє дуже вагому роль, оскільки близько 26% 

виробленої ними продукції постачається саме до 

ЄС*. За цим показником Україна є найбільш залеж-

ною від ринку ЄС серед основних конкурентів63. 

У цілому, українські виробники сталі критично за-

лежні від зовнішніх ринків, оскільки лише близь-

ко 20% виробленої сталі споживається на вну-

трішньому ринку, який тривалий час у стагнації, 

а інші 80% експортуються64,65.

В останні роки виробництво сталі в Україні нез-

начними темпами, але подступово зменшува-

лося (рис. 25). 2021 р. може змінити цю тенден-

цію, оскільки за результатами 9 місяців можливе 

зростання виробництва до 22  млн т, що може 

стати максимальним показником з  201666, 67. Це 

спричинено сприятливою кон’юнктурою на між-

народних сировинних ринках, — високий попит 

на продукцію та високі ціни на неї підігрівали 

виробництво. Водночас, різке і дуже суттєве по-

дорожчання енергетичних ресурсів у четверто-

му кварталі 2021 р. може суттєво скорегувати ці 

прогнози. Значні виробничі потужності металур-

гійних та по в’я за них підприємств залишилися на 

непідконтрольних територіях та, за наявною ін-

формацією, продовжують виробляти продукцію. 

Вони залишилися поза межами цього аналізу, 

оскільки точна та надійна інформація про їх ро-

боту не доступна. 

Посеред всіх товарів, які увійшли до проєкту 

СВАМ-регламенту, товари цієї групи є  очевид-

но найскладнішими для оцінки випливу СВАМ, 

*  Розраховано за даними Євростат та World Steel Association.
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оскільки мають найдовші виробничі ланцюги 

з багатьма переділами та великою кількістю про-

стих товарів-прекурсорів (рис. 26), а також по в’я-

за ні ланцюгами постачання із багатьма іншими 

галузями. Водночас, найбільші питомі прямі вики-

ди СО2 відбуваються на етапі виробництва чавуну 

та прекурсорів його виробництва в доменному 

процесі — агломерату та коксу. Суттєво менші (на 

порядок) питомі прямі викиди СО2 відбуваються 

на етапі виробництва сталі, а ще менші — при ви-

робництві прокату з неї. 

Оскільки український експорт до ЄС складається 

як із чавуну, так і напівфабрикатів із сталі, а та-

кож готового прокату, то нижче наведено аналіз 

та оцінку питомих прямих викидів СО2 окремо 

для чавуну та сталі для можливості оцінки впли-

ву СВАМ на ці товари та похідні з них. Оцінка зро-

блена лише за прямими викидами СО2, як це пе-

редбачено проєктом СВАМ-регламенту.

Рис. 25.  Виробництво сталі в України (за даними World Steel Association)
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Рис. 26. Технологічний процес виробництва гарячекатаного плоского прокату при доменно-конвертерному 
виробництві в окремих країнах в 2019 (JRC)
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В  Україні найбільшу частку сталі (близько 76% 

у  2020 р.)62 виплавляють на інтегрованих заво-

дах з  доменно-конвекторним процесом (BF-

BOF), а частка електро-дугового переплаву (EAF) 

не є значною (менше 6% у 2020 р.) та при цьому ще 

продовжується виплавка сталі в мартенах (19% 

у 2020 р.). Така структура суттєво вирізняє Украї-

ну поміж її основних конкурентів та впливає на ї ї 

конкурентоздатність (рис. 27) і фактично визна-

чає відносно високі значення питомих прямих ви-

кидів СО2 на одиницю готової продукції.

Майже 95% всієї сталі в Україні виробляється на 

п’яти великих підприємствах, три із яких повні-

стю або частково входять до групи Метінвест 

(ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

та ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (49%)), ПАТ «Арселор-

Міттал Кривий Ріг», яке входить до міжнародної 

корпорації ArcelorMittal та ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ 

МЕТКОМБІНАТ» (рис. 28)68.

Рису. 27. Структура виплавки сталі за способом в окремих країнах в 2019 (JRC)

 Електро-дуговий     Доменно-конвертерний    Мартенівський

Рис. 28. Виробництво сталі в Україні в розрізі виробників в 2020, млн тонн (за даними GMK Center)
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Рис. 29. Собівартість виробництва гарячекатаного плоского прокату  
при доменно-конвертерному виробництві в окремих країнах в 2019  

(за даними JRC)
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За даними JRC69 собівартість виробництва гаря-

чекатаного плоского прокату в Україні є найви-

щою посеред країн, які аналізувалися та одно-

часно є основними конкурентами на ринку ЄС 

та становила 477 євро/т (рис. 29). Хоча в Украї-

ні одні із найнижчих витрат на сировинні мате-

ріали, які становлять найбільшу частку в собі-

вартості, проте високі витрати на енергетичні 

матеріали (кокс, вугілля, газ та електроенергію) 

та низький рівень економії за рахунок викори-

стання на власні потреби чи реалізації супутніх 

суб-продуктів (виробленої електроенергії, про-

мислових газів, використання металолому, шла-

ку, пари та теплової енергії тощо) призводять до 

найвищої собівартості поміж основних конку-

рентів. Вона була в 2019 на 19 євро/т вища, ніж 

в середньому у виробників ЄС та на 103 євро/т 

вища, ніж виробників Росії, при середній мит-

ній вартості гарячекатаного плоского прокату 

імпортованого до ЄС з України 539 євро/т70 та се-

редній ціні реалізації плоского прокату в ЄС 741 

євро/т71 у 2019 р..

Базуючись на даних національного кадастру ви-

кидів парникових газів72, звітній статистичній ін-

формації про викиди СО2, звітах виробників та 

експертних судженнях, у 2019-2020 рр. в Україні 

середні прямі по в’я за ні питомі викиди СО2 для 

чавуну нами оцінено на рівні 2,12 т СО2/т чавуну*; 

сталі — 2,01 т СО2/т сталі**; прокату — 2,08 т СО2/т 

прокату***. Оскільки повний виробничий ланцюг  

чавуну, сталі та прокату складається із багатьох 

переділів, то для консервативної оцінки прийня-

то можливу невизначеність прямих по в’я за них 

питомих викидів СО2 на рівні +5%, що дає верх-

ню межу цього показника 2,22, 2,11 та 2,19 т СО2/т, 

відповідно.

 Оплата праці       Сировина       Інше       Ресурсозбереження      Енергія      Усього

*    Включають прямі по в’я за ні викиди при виробництві агломерату/котунів, коксу та власне чавуну (із врахуванням викидів від використання коксу, вугілля, природного газу та 
розкладання карбонатів вапняку та доломіту) та його прекурсорів — агломерату/котунів та коксу.

**    Включають прямі по в’я за ні викиди при виробництві сталі (окислення вуглецю чавуну, розкладання карбонатів вапняку та доломіту, використання палива) та його прекурсорів 
— чавуну та металобрухту. Для металобрухту вміст вуглецю в ньому прийнято 0.0109 т С/т металобрухту, відповідно до Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2066 
of 19 December 2018 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and amending 
Commission Regulation (EU) No 601/2012.

***  Доступних даних по Україні не достатньо для визначення показника в розрізі окремих видів готової продукції.
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Абсолютні додаткові фінансові витрати в секторі 

«Чорна металургія» на купівлю СВАМ-сертифіка-

тів за цінами в діапазоні 25-75 євро/тонну  будуть 

значними — від приблизно 300 до 900 млн євро 

на рік при річних обсягах українського експорту 

товарів «Чорної металургії» до ЄС на рівні 5,5 млн 

тонн або 10-30% від середнього обсягу їх експор-

ту в 2017-2019 рр. При структурі українського екс-

порту, яка була протягом останніх років майже 

60% платежів за викиди потрібно буде сплатити 

за імпорт напівфабрикатів та чавуну, а 40% — за 

прокат та готову продукцію.

За наявними даними, в ЄС по в’я за ні питомі ви-

киди СО2 для сталі, виробленої за інтегрованим 

доменним та конвертерним процесом становить 

близько 1,9 т СО2/т сталі, а для сталі, виробленої 

за технологією EAF — 0,45  т СО2/т сталі73.

При цілісному та синхронному регулюванні СТВ 

ЄС та СВАМ з боку ЄС українські виробники ста-

лі при інших рівних умовах будуть мати біль-

ші витрати на придбання вуглецевих одиниць 

в порівнянні із європейськими, які працюють за 

BF-BOF-процесом, виходячи із різниці в питомих 

викидах на рівні 0,21 т СО2/т сталі, а в порівнян-

ні із виробниками, які працюють за EAF-проце-

сом — 1,66 т СО2/т сталі. При ціні викидів 25-75 

євро/тонну це призведе до більших витрат при 

виводі сталі та готової продукції українського ви-

робництва на ринок ЄС, у порівнянні із витратами 

виробників ЄС на придбання дозволів на викиди 

в СТВ ЄС на 5-16 євро/т сталі (1,1-3,3% від собівар-

тості, зазначеної вище) та 41-124 євро/т сталі (9-

26% від собівартості) для BF-BOF та EAF процесів, 

відповідно.

З одного боку, якщо порівнювати українських та 

європейських виробників за BF-BOF-процесом, то 

приріст собівартості не є великим у відносних по-

казниках, хоча і поглиблює розрив між ними за 

собівартістю з 19 до 24-35 євро/т. Водночас, він 

не виглядає критичним у порівнянні із вже існу-

ючим розривом між українськими та російськи-

ми виробниками, який, як було зазначено, ста-

новить 103 євро/т та зміниться менш ніж на 10% 

при запроваджені СВАМ, оскільки питомі викиди 

в Україні, Росії чи Китаї знаходяться приблизно на 

одному рівні і їх конкурентні позиції на ринку ЄС 

будуть визначатися іншими факторами. 

З  іншого боку, запровадження СВАМ суттєво 

збільшує  тиск на виробників сталі, виробленої 

за BF-BOF-процесом у порівнянні EAF, за яким ви-

робляється більше 40% в ЄС та близько 70% в Ту-

реччині, яка є найбільшим експортером сталі та 

готової продукції до ЄС. Водночас, для EAF про-

цесу, а відповідно і досягнення низьких питомих 

викидів СО2, критичним є доступ до металобрухту 

та дешевої низьковуглецевої електроенергії у до-

статніх обсягах (рис. 30)74, 75. 

Рис. 30. Залучення металобрухту в цикл виробництва сталі (Fraunhofer-Institute, 2020)
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У 2018 р. в ЄС для виробництва сталі було викори-

стано 93,8 млн т металобрухту, що становить близь-

ко 60% від виробництва сталі. І це при тому, що ЄС 

є нетто-екпортером металобрухту — експортовано 

близько 19 млн т у 2018 р.76. Більша частина експорту 

металобрухту із ЄС надходила до Туреччини, звідки 

після EAF-процесу поверталась назад до ЄС у вигля-

ді як напівфабрикатів, так і готової продукції74. Для 

порівняння, в 2020 р. в Україні було використано 

для виробництва сталі до 6 млн тонн металобрухту 

(заготівля та оборотний металобрухт металургій-

них заводів) або до 30% від виробленої сталі77, що 

є одним з найнижчих показників поміж країн-кон-

курентів на ринку ЄС (рис. 31). Саме велика частка 

повернення металобрухту в процес виробництва 

сталі та EAF-процес на сьогодні є та в середньостро-

ковій перспективі буде залишатися основними еле-

ментом циркулярної економіки в металургії ЄС.

Водночас, у довгостроковій перспективі слід очі-

кувати, що металургія ЄС буде рухатися в напрям-

ку тих способів виробництва сталі, які базуються 

на безвуглецевій електроенергії, зокрема, із від-

новлюваних джерел та безвуглецевих горючих 

газах, зокрема, водні, а також із використанням 

технології захоплення та захоронення вуглецю 

(CCS)75 з  метою скорочення викидів СО2 на 95% 

в  2050 р. в  порівнянні з  1990 р.. При цьому по-

вернення металобрухту в процес виробництва 

сталі буде залишатися ключовим елементом за 

будь-якого сценарію розвитку. Такий перехід буде 

потребувати колосальних інвестицій в повну пе-

ребудову не лише самої металургійної галузі ЄС 

(більше 50 млрд євро до 2050 р.), а й суміжних га-

лузей, — в першу чергу, побудову нових ланцюгів 

постачання низько- та без-вуглецевих електрое-

нергії та горючих газів.

Висновки: «Чорні метали»

Загальні додаткові фінансові витрати українських 

експортерів на вивід товарів «Чорної металургії» 

на ринок ЄС після запровадження СВАМ можна 

оцінити на рівні 300-900 млн євро на рік при об-

сягах постачання 5,5 млн тонн при ціні викидів 

25-75 євро/тонну. При цьому майже 60% плате-

жів за викиди потрібно буде сплатити за імпорт 

напівфабрикатів та чавуну, а 40% — за прокат та 

готову продукцію.  

При цілісному та синхронному регулюванні СТВ 

ЄС та СВАМ з боку ЄС, при всіх інших рівних умо-

вах, СВАМ суттєво не змінить конкурентні позиції 

українських виробників у порівнянні із виробни-

ками із Росії чи Китаю, що по в’я за но із приблиз-

но однаковими рівнями питомих викидів СО2 при 

виробництві сталі в цих країнах. Водночас, СВАМ 

суттєво погіршить їх конкурентні позиції відносно 

Рис. 31. Використання металобрухту при виробництві сталі в окремих країнах в 2018  
(«*» позначені дані за 2017) (Fraunhofer-Institute, 2020)
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виробників із ЄС та Туреччини, яка є основним екс-

портером до ЄС. Це по в’я за но із суттєвою часткою 

технології електро-дугового переплаву при ви-

робництві сталі в цих країнах та великою часткою 

металобрухту в  сировинній базі виробництва, 

що призводить до суттєво нижчих питомих вики-

дів СО2 (в 4-5 разів). Особливо це буде відчутним 

у разі невключення «непрямих» викидів СО2 при 

виробництві електроенергії до по в’я за них вики-

дів. Це особливо може бути критичним для Туреч-

чини, яка одночасно є найбільшим експортером 

сталі до ЄС, має дуже велику частку електро-дуго-

вого переплаву при виробництві сталі та високий 

показник питомих викидів СО2 при виробництві 

електроенергії.

Серед товарів «Чорної металургії», які експорту-

ють з України до ЄС, найбільший відносний вплив 

СВАМ відчують ті виробники, які постачають на 

ринок ЄС чавун та півфабрикати, які мають віднос-

но низьку ринкову вартість і українські виробники 

мають непропорційно велику частку в імпорті до 

ЄС в цих товарних групах — близько 30% та 20%, 

відповідно. Водночас, українські виробники, які 

виробляють сталь за технологією електро-дуго-

вого переплаву можуть отримати певні перева-

ги, оскільки енергетичний мікс для виробництва 

електроенергії в Україні є менш вуглецевоємним 

ніж у основних конкурентів. Така перевага може 

зберегтися в середньостроковій перспективі та 

буде спонукати до розширення таких потужнос-

тей, але їх перспективи в першу чергу будуть за-

лежати від доступності та вартості металобрухту 

та низько- та без-вуглецевої електроенергії. Вод-

ночас, це потребуватиме суттєвого нарощення 

обсягів постачання металобрухту українським 

виробникам з внутрішнього ринку, або імпорту-

вати його, що суттєво загострить конкуренцію за 

ресурс у регіоні та призведе до зростання цін на 

нього.

Для збереження конкурентоздатності на ринку 

ЄС у довгостроковій перспективі українська чор-

на металургія потребуватиме повної технологіч-

ної перебудови. При цьому одночасного розвитку 

будуть потребувати інші сегменти: виробництво 

безвуглецевої електроенергії, зокрема, із віднов-

люваних джерел та безвуглецевих горючих газів 

(зокрема, водню). Синергетичний розвиток цих 

суміжних галузей виглядає більш привабливим, 

ніж експорт таких видів безвуглецевої енергії до 

ЄС, оскільки дозволить створити більшу додану 

вартість в Україні.  



Вплив механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) на торгівлю України з ЄС  |  Аналітичний документ  |  Листопад 2021 року

44

Для України Європейський Союз є найбільшим 

торгівельним партнером. Очевидно, що за цих 

умов зміни в  політиці ЄС щодо міжнародної 

торгівлі будуть мати вплив на українських то-

варовиробників та торгівельний баланс. Якщо 

раніше українські експортери зіштовхувалися 

із звичними їм механізмами регулювання, нара-

зі ЄС максимально наблизився до запроваджен-

ня нового механізму: вуглецевого коригування 

імпорту (carbon border adjustment mechanism, 

CBAM). 

CBAM має стати відповіддю на «витік вуглецю» 

(carbon leakage), який очікувано проявився після 

запровадження в ЄС системи торгівлі викидами 

на початку цього сторіччя. Європейські політи-

ки змушені брати це до уваги через побоювання 

та тиск представників енергоємних галузей про-

мисловості та енергетики в ЄС. 

CBAM стане одночасно як логічним продовжен-

ням системи торгівлі викидами ЄС, так і механіз-

мом її вдосконалення (виправлення ї ї вад): замі-

нить складні та дискусійні механізми державної 

підтримки: надання безкоштовних одиниць (квот) 

на викиди підприємствам та фінансові заходи ком-

пенсації затрат на непрямі викиди в електроенер-

гетиці. Система торгівлі викидами разом із CBAM 

мають стати ключовими інструментами досягнен-

ня кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року.

Очікується, що CBAM почне повноцінно функці-

онувати з 2026 року. До того часу всі його адмі-

ністративні механізми (реєстрація імпортерів, 

декларування товарів та викидів в них, звітність) 

будуть вже відпрацьовані у  перехідний період 

(2023 — 2025 рр.). 

CBAM охопить окремі групи товарів, серед яких: 

цемент, електроенергія, хімічні добрива, чавун та 

сталь, алюміній. Щорічно Україна експортує до ЄС 

таких товарів на суму близько 3,2 млрд євро, що 

становить 17 % від всього експорту товарів до ЄС. 

Тому врахування фактору впливу CBAM на тор-

гівлю з ЄС потребує пильної уваги та детальної 

оцінки. 

Серед СВАМ-товарів найбільші обсяги торгівлі 

України з ЄС припадають на три з них: чавун та 

сталь, електроенергія та хімічні добрива. Всі три 

групи є потенційно дуже вразливими до СВАМ, 

хоча і з різних причин. 

Чавун та сталь займають найбільшу частку 

в структурі українського експорту CBAM-то-

варів — 85%. Тому, за макропоказниками саме 

вплив СВАМ на чавун та сталь і буде першо-

чергово визначати його загальний вплив на 

Україну. 

Загальні додаткові фінансові витрати українських 

експортерів на вивід чавуну та сталі на ринок ЄС 

після запровадження СВАМ можуть бути на рівні 

300-900 млн євро на рік при обсягах постачання 

5,5 млн тонн та ціні викидів 25-75 євро/тонну. Зва-

жаючи на дуже значну частку напівфабрикатів та 

чавуну в структурі українського експорту, майже 

60% цих платежів припаде на ці товари із низькою 

доданою вартістю. 

Водночас, при цілісному та синхронному регулю-

ванні СТВ ЄС та СВАМ з боку ЄС, при всіх інших рів-

них умовах, СВАМ суттєво не змінить конкурентні 

позиції українських виробників у порівнянні із ви-

робниками із Росії чи Китаю, що по в’я за но із при-

близно однаковими рівнями питомих викидів СО2 

при виробництві сталі в цих країнах. На протива-

гу цьому, СВАМ суттєво погіршить їх конкурентні 

позиції відносно виробників із ЄС та Туреччини. 

Це по в’я за но із суттєвою часткою технології елек-

тро-дугового переплаву при виробництві сталі 

в цих країнах та великою часткою металобрухту 

в  сировинній базі виробництва, що забезпечує 

суттєво нижчі питомівикиди СО2.

Серед товарів чорної металургії, які експортують-

ся з України до ЄС, найбільший відносний вплив 

СВАМ відчують ті виробники, які постачають на 

ринок ЄС чавун та півфабрикати, оскільки вони 

мають відносно низьку ринкову вартість і укра-

їнські виробники мають непропорційно велику 

частку в імпорті до ЄС в цих товарних групах. 

Висновки
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Українські виробники, які виробляють сталь за 

технологією електро-дугового переплаву, мо-

жуть отримати певні переваги, оскільки енер-

гетичний мікс для виробництва електроенергії 

в Україні є менш вуглецевоємним ніж у основних 

конкурентів. Така перевага може зберегтися в се-

редньостроковій перспективі та буде спонукати 

до розширення таких потужностей, але їх по-

дальші перспективи, в  першу чергу, будуть за-

лежати від доступності та вартості металобрух-

ту та низько- та без-вуглецевої електроенергії. 

Водночас, це буде потребувати суттєвого наро-

щення обсягів постачання металобрухту укра-

їнським виробникам з внутрішнього ринку, або 

його імпорту, що суттєво загострить конкуренцію 

за ресурс в регіоні та призведе до зростання цін 

на нього.

Для збереження конкурентоздатності на ринку 

ЄС у довгостроковій перспективі українська чор-

на металургія потребуватиме повної технологіч-

ної перебудови. При цьому одночасного розвитку 

будуть потребувати й інші сегменти: виробництво 

безвуглецевої електроенергії, зокрема, із віднов-

люваних джерел та безвуглецевих горючих газів 

(наприклад, водню). Синергетичний розвиток цих 

суміжних галузей виглядає більш привабливим, 

ніж експорт таких видів безвуглецевої енергії до 

ЄС, оскільки дозволить створити більшу додану 

вартість в Україні.

Електроенергія потенційно є найбільш враз-

ливою до СВАМ. Це по в’я за но як з особливостя-

ми її регулювання в рамках СВАМ, так і високою 

карбонємністю маржинальних електрогенерую-

чих потужностей на вугіллі в Україні. 

У випадку, якщо ОЕС України не буде синхроні-

зована з ENTSO-E та без об’єднання ринків елек-

троенергії України та ЄС, експорт електроенергії, 

виробленої на Бурштинській ТЕС, буде практично 

припинено в обсязі до 6 млрд кВт∙год на суму до 

300 млн євро щорічно. При цьому експорт елек-

троенергії із  умовно нульовими викидами або 

низькоемісійними видами генерації буде суттєво 

обмеженим в силу природних та системних об-

межень. 

За умови синхронізації з ENTSO-E та об’єднання 

ринків електроенергії, СВАМ де-факто стане за-

городжувальним механізмом для імпорту в  ЄС 

електроенергії українського походження, при-

дбаної на ринку на добу наперед (РДН) та внутріш-

ньодобовому ринку (ВДР). Це по в’я за но з тим, що 

вугільна генерація є і вірогідно буде залишатися 

ще тривалий час ціноутворюючою на цих сегмен-

тах українського ринку протягом переважно біль-

шої частини добового графіку навантаження. 

Водночас, за такого сценарію СВАМ залишить 

можливість експорту до ЄС електроенергії, при-

дбаної за двосторонніми договорами безпосе-

редньо у  виробників із  умовно нульовими ви-

кидами або низькоемісійними видами генерації 

(ВДЕ, АЕС та високоманевреної високоефектив-

ної генерації на основі природного газу). Це може 

стати додатковим стимулюючим механізмом для 

розвитку такого виробництва в  Україні. СВАМ 

буде також стимулювати розвиток гідбридної 

ВДЕ-генерації із  системами накопичення елек-

тричної енергії, які працюють як єдиний техноло-

гічний комплекс у рамках одного фізичного ви-

робничого майданчика.

СВАМ матиме відносно незначний вплив на 

вартість виводу на ринок ЄС основних міне-

ральних добрив (аміаку, сечовини та нітрату 

амонію) українських виробників у порівнянні 

з імпортом із, наприклад, Росії (яка є найбіль-

шим імпортером цих добрив до ЄС). Першочер-

говий вплив на конкурентоздатність українських 

виробників буде відігравати доступ їх конкурентів 

(з Росії, Північної Африки, Близького Сходу тощо) 

до суттєво більш дешевого природного газу.

При цілісному та синхронному регулюванні СТВ 

ЄС та СВАМ з боку ЄС вивід на ринок ЄС аміаку та 

сечовини українських виробників, при всіх інших 

рівних умовах, дещо погіршить конкурентні по-

зиції українських виробників у порівнянні із вну-

трішнім виробництвом в ЄС. Це по в’я за но із порів-

няно більш високою енергетичною ефективністю 

виробництв в ЄС, що призведе до більшого при-

росту витрат українських виробників у порівнянні 

із виробниками ЄС — аміаку на 2,5-7,4% та сечо-

вини на 1,5-4,5% від вартості цих товарів при ціні 

викидів 25-75 євро/тонну.

Водночас, с у т тєво більший вплив (14- 43%) 

СВАМ-регламент може мати на виробників нітра-
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ту амонію, що по в’я за но із ймовірно суттєво більш 

високими питомими викидами закису азоту при 

виробництві в Україні азотної кислоти, як проміж-

ного продукту. Однак цей бар’єр може бути швид-

ко та за відносно невеликих витрат нейтралізова-

но шляхом встановлення установок вторинного 

каталітичного руйнування закису азоту.

Найбільші та найтехнологічніші виробники 

цементу, зокрема АТ «Подільський цемент» 

та ПрАТ «Івано-Франківськцемент», за умови 

цілісного та синхронного регулювання СТВ ЄС 

та СВАМ не зазнають критичного впливу СВАМ 

при виводі цементу на ринок ЄС у порівнян-

ні із європейськими. Водночас, запропоновані 

проєктом СВАМ-регламенту підходи до визначен-

ня по в’я за них викидів створюють ризики нових 

проявів витоку вуглецю — спрямування на ринок 

ЄС товарів  вироблених на менш вуглецевоінтен-

сивних підприємствах, в той час як  товари інших 

підприємств будуть постачатися на внутрішній 

український ринок чи експортуватися в країни, 

в яких  аналоги СВАМ не  застосовуються.

В Україні не виробляється первинний алюмі-

ній, тому СВАМ-регулювання не буде мати сут-

тєвого прямого впливу, але буде впливати на 

вибір українськими виробниками алюмініє-

вих напівфабрикатів та необробленого алю-

мінію для власного виробництва, зважаючи 

на їх вуглецевоємність. 

СВАМ-регулювання не матиме негативного впли-

ву і на єдиного українського виробника глино-

зему ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», 

оскільки питомі викиди на ньому є нижчими за 

середньосвітові та він входить до вертикально-ін-

тегрованої виробничої групи, яка виробляє пер-

винний алюміній з суттєво нижчим за середньо-

світовий рівень по в’я за них викидів ПГ.

Проведений аналіз та його результати свідчать, 

що українська чорна металургія та електроенер-

гетика зазнають найбільшого впливу від впро-

вадження СВАМ. Тому, щодо цих секторів не-

обхідний додатковий та поглиблений аналіз як 

факторів, які формують такий вплив, так мож-

ливих механізмів для усунення та, щонайменше, 

пом’якшення наслідків СВАМ.  
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Код за Комбінованою 

номенклатурою ЄС/ 

Код за УКТ ЗЕД

Назва СВАМ-товару (англійською 

мовою)

Назва СВАМ-товару (українською 

мовою)1

Парниковий газ, 

який враховується 

регламентом СВАМ 

для товару

Cement Цемент

2523 10 00 Cement clinkers Клінкери цементні Двоокис вуглецю

2523 21 00 White Portland cement, whether 

or not artificially coloured

Цемент білий, штучно 

забарвлений або незабарвлений

Двоокис вуглецю

2523 29 00 Other Portland cement Інші портландцементи Двоокис вуглецю

2523 90 00 Other hydraulic cements Інші цементи гідравлічні Двоокис вуглецю

Electricity Електроенергія

2716 00 00 Electrical energy Електроенергія Двоокис вуглецю

Fertilisers Добрива

2808 00 00 Nitric acid; sulphonitric acids Азотна кислота; сульфоазотні 

кислоти

Двоокис вуглецю 

та закис азоту

2814 Ammonia, anhydrous or in 

aqueous solution

Аміак, безводний або у водному 

розчині:

Двоокис вуглецю 

та закис азоту

2834 21 00 Nitrates of potassium Нітрати калію Двоокис вуглецю 

та закис азоту

3102 Mineral or chemical fertilisers, 

nitrogenous

Добрива мінеральні або хімічні, 

азотні

Двоокис вуглецю 

та з   акис азоту

3105 Mineral or chemical fertilisers 

containing two or three of the 

fertilising elements nitrogen, 

phosphorus and potassium; other 

fertilisers; goods of this chapter 

in tablets or similar forms or in 

packages of a gross weight not 

exceeding 10 kg  

- Except: 3105 60 00 — Mineral 

or chemical fertilisers containing 

the two fertilising elements 

phosphorus and potassium

Добрива мінеральні або 

хімічні із вмістом двох чи трьох 

поживних елементів: азоту, 

фосфору та калію; інші добрива; 

товари цієї групи у таблетках 

чи аналогічних формах або 

в упаковках масою брутто 

не більш як 10 кг  — Крім: 3105 

60 00 — добрива мінеральні або 

хімічні із вмістом двох поживних 

елементів: фосфору та калію

Двоокис вуглецю 

та закис азоту

Iron and Steel Чорні метали

72 Iron and steel  

Except:  

7202 — Ferro-alloys  

7204 — Ferrous waste and scrap; 

remelting scrap ingots and steel

Чорні метали 

Крім:  

7202 — Феросплави 

7204 — Відходи та брухт чорних 

металів; зливки чорних металів 

для переплавлення (шихтові 

зливки)

Двоокис вуглецю

Додаток А – Перелік товарів, які ввійшли до проєкту 
регламенту про СВАМ 

11   Назви товарів (товарних груп, позицій, підпозицій тощо) українською мовою наведено відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 
ЗЕД) за Митним тарифом України, встановленим Законом «Про митний тариф України» (№ 674-ІХ, 4 червня 2020 року).
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Код за Комбінованою 

номенклатурою ЄС/ 

Код за УКТ ЗЕД

Назва СВАМ-товару (англійською 

мовою)

Назва СВАМ-товару (українською 

мовою)1

Парниковий газ, 

який враховується 

регламентом СВАМ 

для товару

7301 Sheet piling of iron or steel, 

whether or not drilled, punched or 

made from assembled elements; 

welded angles, shapes and 

sections, of iron or steel

Палі шпунтові з чорних 

металів, просвердлені або 

непросвердлені, перфоровані 

або неперфоровані, монолітні 

або зроблені із збірних 

елементів; кутики фасонні 

та спеціальні профілі зварні 

з чорних металів

Двоокис вуглецю

7302 Railway or tramway track 

construction material of iron or 

steel, the following: rails, check-

rails and rack rails, switch blades, 

crossing frogs, point rods and 

other crossing pieces, sleepers 

(cross-ties), fish- plates, chairs, 

chair wedges, sole plates (base 

plates), rail clips, bedplates, ties 

and other material specialised for 

jointing or fixing rails

Вироби з чорних металів для 

залізничних або трамвайних 

колій: рейки, контррейки та 

зубчасті рейки, перекладні рейки, 

хрестовини глухого перетинання, 

перекладні штанги та інші 

елементи з’єднання та розведення 

рейок, шпали, накладки стикові 

і підкладки опорні, клини, 

опорні плити, крюкові рейкові 

болти, рейкові подушки та 

розтяжки, основи рейок, розпірні 

бруски, пластини та інші деталі, 

спеціально призначені для 

з’єднання або закріплення рейок

Двоокис вуглецю

7303 00 Tubes, pipes and hollow profiles, 

of cast iron

Труби, трубки і профілі 

порожнисті, з ливарного чавуну

Двоокис вуглецю

7304 Tubes, pipes and hollow profiles, 

seamless, of iron (other than cast 

iron) or steel

Труби, трубки і профілі 

порожнисті, безшовні з чорних 

металів (крім чавунного литва):

Двоокис вуглецю

7305 Other tubes and pipes (for 

example, welded, riveted or 

similarly closed), having circular 

cross-sections, the external 

diameter of which exceeds 406,4 

mm, of iron or steel

Інші труби і трубки (наприклад, 

зварні, клепані або з’єднані 

аналогічним способом) круглого 

поперечного перерізу, зовнішній 

діаметр яких понад 406,4 

мм з чорних металів

Двоокис вуглецю

7306 Other tubes, pipes and hollow 

profiles (for example, open seam 

or welded, riveted or similarly 

closed), of iron or steel

Інші труби, трубки і профілі 

порожнисті (наприклад, 

з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним 

способом) з чорних металів

Двоокис вуглецю

7307 Tube or pipe fittings (for example, 

couplings, elbows, sleeves), of iron 

or steel

Фітинги для труб і трубок 

(наприклад, муфти, коліна, 

втулки) з чорних металів

Двоокис вуглецю
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Код за Комбінованою 

номенклатурою ЄС/ 

Код за УКТ ЗЕД

Назва СВАМ-товару (англійською 

мовою)

Назва СВАМ-товару (українською 

мовою)1

Парниковий газ, 

який враховується 

регламентом СВАМ 

для товару

7308 Structures (excluding 

prefabricated buildings of heading 

9406) and parts of structures (for 

example, bridges and bridge-

sections, lockgates, towers, lattice 

masts, roofs, roofing frameworks, 

doors and windows and their 

frames and thresholds for doors, 

shutters, balustrades, pillars and 

columns), of iron or steel; plates, 

rods, angles, shapes, sections, 

tubes and the like, prepared for 

use in structures, of iron or steel

Металоконструкції (за винятком 

збірних будівельних конструкцій 

товарної позиції 9406) та їх 

частини (наприклад, мости та 

їх секції, ворота шлюзів, башти, 

решітчасті щогли, покрівлі, 

каркаси до покрівлі, двері, вікна 

та їх рами, пороги для дверей, 

заслони, балюстради, стовпи 

та колони), з чорних металів; 

листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні 

вироби, з чорних металів, 

призначені для використання 

у металоконструкціях

Двоокис вуглецю

7309 Reservoirs, tanks, vats and similar 

containers for any material (other 

than compressed or liquefied 

gas), of iron or steel, of a capacity 

exceeding 300 l, whether or not 

lined or heat-insulated, but not 

fitted with mechanical or thermal 

equipment

Резервуари, цистерни, баки 

та аналогічні ємності з чорних 

металів, для будь-яких речовин 

(крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю понад 300 л, без 

механічних або теплотехнічних 

пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям 

чи без них

Двоокис вуглецю

7310 Tanks, casks, drums, cans, boxes 

and similar containers, for any 

material (other than compressed 

or liquefied gas), of iron or steel, 

of a capacity not exceeding 300 

l, whether or not lined or heat-

insulated, but not fitted with 

mechanical or thermal equipment

Цистерни, бочки, барабани, 

каністри, ящики та аналогічні 

ємності з чорних металів, 

для будь-яких речовин (крім 

стиснених або скраплених газів), 

місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних 

пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям 

чи без них

Двоокис вуглецю

7311 Containers for compressed or 

liquefied gas, of iron or steel

Ємності для стиснених або 

скраплених газів, з чорних 

металів

Двоокис вуглецю

Aluminium Алюміній

7601 Unwrought aluminium  Алюміній необроблений Двоокис вуглецю 

та перфторвуглеці

7603 Aluminium powders and flakes Порошки та луска алюмінієві Двоокис вуглецю 

та перфторвуглеці

7604 Aluminium bars, rods and profiles  Прутки, бруски та профілі 

алюмінієві

Двоокис вуглецю 

та перфторвуглеці

7605 Aluminium wire  Дріт алюмінієвий Двоокис вуглецю 

та перфторвуглеці
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Код за Комбінованою 

номенклатурою ЄС/ 

Код за УКТ ЗЕД

Назва СВАМ-товару (англійською 

мовою)

Назва СВАМ-товару (українською 

мовою)1

Парниковий газ, 

який враховується 

регламентом СВАМ 

для товару

7606 Aluminium plates, sheets and 

strip, of a thickness exceeding 0,2 

mm  

Плити, листи та стрічки 

алюмінієві, товщина яких 

перевищує 0,2 мм

Двоокис вуглецю 

та перфторвуглеці

7607 Aluminium foil (whether or not 

printed or backed with paper, 

paper-board, plastics or similar 

backing materials) of a thickness 

(excluding any backing) not 

exceeding 0,2 mm  

Фольга алюмінієва (тиснена 

або нетиснена, на основі або 

без основи з паперу, картону, 

пластмаси або подібних 

матеріалів) завтовшки (без 

урахування основи) не більш як 

0,2 мм

Двоокис вуглецю 

та перфторвуглеці

7608 Aluminium tubes and pipes  Труби та трубки алюмінієві Двоокис вуглецю 

та перфторвуглеці

7609 00 00 Aluminium tube or pipe fittings 

(for example, couplings, elbows, 

sleeves)

Фітинги для труб або трубок 

(наприклад, муфти, коліна, 

втулки) алюмінієві

Двоокис вуглецю 

та перфторвуглеці
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