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WP£YW SUBSYDIOWANIA CEN PALIW
NA WIATOWY RYNEK ROPY NAFTOWEJ
Problematyka subsydiowania paliw w gospodarkach narodowych dla konsumentów
koñcowych od d³u¿szego czasu stanowi jeden z istotnych elementów analiz dotycz¹cych
stanu rynków surowcowych na wiecie. Zwa¿ywszy na bezprecedensowy wzrost notowañ
paliw kopalnych na gie³dach miêdzynarodowych, w szczególnoci ropy naftowej (obserwowany od roku 2005), do tematyki subsydiowania paliw przywi¹zuje siê coraz wiêksz¹
wagê. W szczególnoci, nale¿y stwierdziæ, i¿ wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe rz¹dów poszczególnych pañstw dla konsumentów paliw kopalnych wp³ywaj¹ negatywnie
na rynki energetyczne, zniekszta³caj¹c je poprzez oddzia³ywanie na globalny bilans popytu
i poda¿y na surowce.
Niemniej jednak, negatywne skutki tego zjawiska nie s¹ regu³¹. Wspieranie finansowe
rozwoju technologii niskowêglowych oraz energetyki odnawialnej, mo¿e w szerokim horyzoncie czasowym przynieæ pozytywne efekty. Nie dotyczy to jednak sektora paliw kopalnych. W tym przypadku koszt subsydiów przewy¿sza ewentualne korzyci, które p³yn¹
z wykorzystania tego narzêdzia. Miêdzynarodowa Agencja Energetyczna w swojej corocznej publikacji World Energy Outlook 2011 dokona³a dog³êbnej analizy tego tematu [7].
W 2009 r. kwota przeznaczona na subsydia dla paliw kopalnych wynios³a 409 miliardów USD (tab. 1), z czego prawie po³owa przypada³a na produkty naftowe [7]. Utrzymuj¹ce siê w ostatnich latach wysokie notowania ropy naftowej sk³aniaj¹ jednak rz¹dy poszczególnych pañstw do wycofywania siê z dop³at do paliw i energii dla odbiorców koñcowych,
a dzieje siê tak z uwagi na negatywny ich wp³yw na bud¿ety krajowe. Potrzeba reform
dotycz¹cych odejcia od subsydiów dla paliw jest tym bardziej istotna, ¿e w przypadku nie
podjêcia ¿adnych dzia³añ maj¹cych na celu rozwi¹zanie problemu, ich koszt w skali globalnej mo¿e wzrosn¹æ do poziomu 660 mld USD w 2020 r., co odpowiada 0,7% wiatowego
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PKB. Ograniczenie wykorzystania tego narzêdzia wp³ynie równie¿ pozytywnie na spadek
popytu na ropê naftow¹, gdy¿ szacuje siê, ¿e wycofanie do 2035 r. finansowania zakupu
paliw ciek³ych wywo³a³a spadek wiatowego popytu na surowiec o 4,4 mln bary³ek dziennie, a wiatowy popyt na energiê spad³by o 5%, natomiast emisje CO2 o 5,8% (2,6 GT) [7].
Jedn¹ z problematycznych kwestii stanowi dystrybucja subsydiów w ramach spo³ecznoci. Podkrela siê, i¿ wsparcie finansowe zakupu paliw zwi¹zane jest z pomoc¹ najubo¿szym warstwom spo³ecznym, jednak¿e, zgodnie z danymi MAE, jedynie 8% sporód
409 mld USD asygnowanych na ten cel w 2010 r. trafia³o do 20% najbardziej spauperyzowanej czêci spo³eczeñstwa. Zatem, argumentem na rzecz stosowania tego typu dop³at
nie mo¿e byæ zamiar zniwelowania tzw. ubóstwa energetycznego. Subsydiowanie zakupu
paliw p³ynnych wywo³uje zniekszta³cenia rynku poprzez kreowanie wy¿szego poziomu
konsumpcji paliw, co w erze wysokiego poziomu notowañ surowców energetycznych i ich
niestabilnoci, dodatkowo obci¹¿a bud¿ety poszczególnych pañstw. Jednorazowe i natychmiastowe wycofanie subsydiów dla paliw jest trudne. Podczas gdy ceny detaliczne
paliw ciek³ych na wiecie wykazuj¹ tendencje wzrostowe, rz¹dy pañstw, korzystaj¹c z instrumentu jakim s¹ subsydia (o ile mog³y sobie na to pozwoliæ), utrzymywa³y ceny na ni¿szym od rynkowego poziomie, licz¹c na zmianê trendów wysokich notowañ ropy naftowej.
Nic takiego siê jednak nie wydarzy³o, a rezygnacja z op³at do zakupu paliw oznacza³aby
ryzyko destabilizacji politycznej w danym kraju.
Tabela 1
Szacowane koszty subsydiów w wiatowej energetyce w latach 20072010 w mld USD
Konsumpcja

2007

2008

2009

2010

Paliwa kopalne

342

554

300

409

Ropa naftowa

186

285

122

193

Gaz ziemny

74

135

85

91

Wêgiel

0

4

5

3

Energia elektryczna

81

130

88

122

Energetyka odnawialna

39

44

60

66

Biopaliwa

13

18

21

22

Energia elektryczna

26

26

39

44

Opracowanie w³asne na podstawie [7]

W 2011 r. pañstwa regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej wola³y unikn¹æ
tego typu ryzyka, w zwi¹zku z czym z subsydiów nie rezygnowano, wrêcz zwiêkszaj¹c
koszty zwi¹zane z ich wykorzystaniem, pragn¹c zapobiec wybuchom spo³ecznym, jak tzw.
„Wiosna Arabska, które przynios³y zmiany polityczne w pañstwach, takich jak Libia,
Egipt czy Tunezja. Szczególnie burzliwy przebieg mia³o tak¿e wycofanie siê z dop³at do
paliw przez rz¹d Nigerii [2].
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Miêdzynarodowa Agencja Energetyczna opracowa³a na potrzeby w³asnej analizy definicjê subsydiów energetycznych. Zgodnie z ni¹, subsydiami okrela siê ka¿de dzia³anie
rz¹du w sektorze energii maj¹ce na celu obni¿enie kosztu produkcji energii, podwy¿szenie
poziomu przychodu przedsiêbiorstw z tytu³u sprzeda¿y paliw b¹d obni¿enie cen p³aconych za paliwa przez odbiorców koñcowych.
Znaczna czêæ rz¹dów poszczególnych pañstw odchodzi od dop³at do paliw ciek³ych,
z uwagi na:
 zwiêkszone obci¹¿enie podatników kosztami finansowania zakupu paliw po ni¿szych
cenach;
 nieuzasadnione ekonomicznie zwiêkszenie konsumpcji paliw;
 wzrost emisji gazów cieplarnianych i pozosta³ych zanieczyszczeñ powietrza.
Do g³ównych instrumentów wykorzystywanych w ramach subsydiowania paliw kopalnych zalicza siê m.in. ulgi podatkowe, bezporednie transfery finansowe, tani kredyt,
przeniesienie ryzyka z sektora prywatnego na rz¹d, regulacje rynkowe i inne instrumenty.
Z kolei do g³ównych przes³anek, którymi kieruj¹ siê decydenci polityczni w tym zakresie,
zalicza siê m.in. wspomnian¹ na wstêpie redukcjê skali tzw. ubóstwa energetycznego, redystrybucjê dochodu narodowego, b¹d wsparcie udzielanie poszczególnym regionom.
Odnonie paliw kopalnych, dodatkowo, wsparcie w postaci subsydiów motywowane jest
tak¿e utrzymaniem okrelonego poziomu zatrudnienia w gospodarce, zapewnieniem rozwoju technologicznego oraz kontynuacj¹ wzrostu produkcji.
Pomimo pozornie s³usznych postulatów, dofinansowywanie konsumpcji paliw kopalnych, w szczególnoci w pañstwach  importerach netto surowców energetycznych wywo³uje niekorzystne konsekwencje. Rz¹dy tych krajów decyduj¹ siê na zakup surowca po
cenach obowi¹zuj¹cych na rynku globalnym, sprzedaj¹c je na rynku krajowym znacznie
taniej, co poci¹ga za sob¹ znaczne obci¹¿enie dla bud¿etu. Subsydiowanie zakupu paliw
ciek³ych ma równie negatywny wp³yw na pañstwa eksportuj¹ce netto surowce energetyczne. Ograniczenie wolumenu surowca przeznaczonego na eksport wywo³ane jest sztucznym
zwiêkszeniem krajowego popytu na paliwa poprzez zastosowanie dop³at. Oznacza to
mniejsze wp³ywy do bud¿etu pañstwa (w tym w walutach obcych). Zarówno w pañstwach
eksporterach i importerach ropy naftowej subsydia powoduj¹ obni¿enie nak³adów na rozwój inwestycji w sektorze i efektywnoæ zu¿ycia energii, wywo³uj¹c równie¿ spadek jakoci paliw p³ynnych (tzw. fuel adultaration), przemyt paliw oraz degradacjê rodowiska.
Miêdzynarodowa Agencja Energetyczna w analizach zwi¹zanych z opisywanym zjawiskiem wykorzystuje model luki cenowej [7]. Stanowi ona ró¿nicê ceny koñcowej (ceny
detalicznej paliwa) oraz tzw. ceny referencyjnej (rys. 1). Dla paliw ciek³ych, cena referencyjna sk³ada siê z elementów tj. (a) cena paliwa na rynku miêdzynarodowym (uwzglêdniaj¹ca ró¿nice w jakoci paliwa); (b) koszty frachtu i ubezpieczenia; (c) koszty dystrybucji;
(d) podatek VAT. Model ten odno siê jedynie do analizy subsydiów konsumpcyjnych. Dla
pañstw eksportuj¹cych dany produkt, finansowanie zakupu paliw na rynku krajowym nie
ma bezporedniego wp³ywu na bud¿et, o ile cena paliwa sprzedawanego na rynku wewnêtrznym pokrywa koszta jego produkcji. Z kolei pañstwa importuj¹ce paliwa, poprzez
subsydiowanie ich zakupu na rynku wewnêtrznym obci¹¿aj¹ bezporednio swoje bud¿ety.
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Rys. 1. Model luki cenowej: rednia cena referencyjna i cena detaliczna (cena koñcowa paliwa)
Opracowanie w³asne na podstawie [7]

Koszta obs³ugi subsydiów dla paliw kopalnych ogó³em na wiecie wynios³y w 2010 r.
409 mld USD o 100 mld USD wiêcej ni¿ w 2009 r. (rys. 2), niemniej jednak nadal oscylowa³y siê na poziomie ni¿szym ni¿ w 2008 r. kiedy wynios³y 550 mld USD. Najwiêkszy
udzia³ w tej kwocie przypada na ropê naftow¹ i paliwa p³ynne  193 mld USD (47%),
w dalszej kolejnoci na gaz ziemny  91 mld USD. W znacznej mierze dofinansowywano
równie¿ konsumpcjê energii elektrycznej (122 mld USD), natomiast na wêgiel przypad³o
relatywnie jedynie 3 mld USD dop³at do zu¿ycia.

Rys. 2. Poziom nak³adów na subsydia dla paliw kopalnych (ogó³em)
w pañstwach eksporterach i pañstwach importerach surowców (w mld USD)

Zmiany w nak³adach finansowych przeznaczonych na subsydia w skali globalnej wykazuj¹ du¿y poziom zbie¿noci ze redni¹ cen¹ bary³ki ropy naftowej w danym roku.
Wzrost w dop³atach do zu¿ycia paliw ciek³ych w 2010 r. by³ w znacznym stopniu propor166

cjonalny do wzrostu notowañ surowca (bary³ka czarnego z³ota zdro¿a³a w 2010 r. o 28%
w porównaniu z 2009 r.). Dla pañstw importuj¹cych ropê naftow¹ rok 2010 by³ w szczególnoci trudnym okresem z uwagi na wysoki poziom inflacji, negatywne prognozy dotycz¹ce wzrostu gospodarczego i zacienianie polityki fiskalnej. Ponadto, skala wp³ywu
wzrostu notowañ ropy naftowej, a zatem nak³adów na subsydia konsumpcyjne paliw ciek³ych zale¿y od kolejnej zmiennej, jak¹ jest kurs waluty danego kraju wzglêdem dolara
amerykañskiego, w którym rozliczane s¹ umowy na dostawy surowca.
Najwiêksza czeæ subsydiów paliwowych przypada na region Bliskiego Wschodu, ok.
166 mld USD [4], przy czym na Iran przypada³o 81 mld USD. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ pomimo wzrostu notowañ ropy naftowej w 2011 r., poziom nak³adów finansowych na zu¿ycie
paliw w Iranie najprawdopodobniej znacznie spadnie, z uwagi na zainicjowane reformy
maj¹ce na celu zrównanie cen krajowych z cenami na rynku miêdzynarodowym. Ponadto,
przyk³ad Iranu pokazuje sposób w jaki subsydiowanie paliw wp³ywa na ich przemyt za
granicê. Pañstwo to, pomimo posiadania statusu importera netto ropy naftowej, cierpi na
niedobory paliwa z uwagi na przestarza³¹ infrastrukturê rafineryjn¹. Prace remontowe s¹
utrudnione z uwagi na ró¿nego rodzaju zakazy transferu technologii, zatem Iran pozostaje
importerem netto paliw ciek³ych. Pomimo tego, szacuje siê, i¿ w 2009 r. ok. 17% krajowej
produkcji paliw ciek³ych by³o przemycane przez granice do ociennych pañstw. Przyczyn¹ by³o subsydiowanie ich cen detalicznych. W 2009 r. kierowcy w Iranie mogli nabyæ
100 litrów benzyny silnikowej po cenie 10 centów za litr, oraz nieograniczon¹ (przynajmniej w teorii) iloæ tego paliwa po cenie 40 centów za litr. Tymczasem cena tego gatunku paliwa w s¹siaduj¹cym Afganistanie wynosi³a 105 centów, w Armenii 108 centów,
w Azerbejd¿anie 74 centy, a w Turcji a¿ 187 centów za litr [1].
Kolejnymi pañstwami przeznaczaj¹cymi najwiêksze nak³ady finansowe na wiecie na
subsydiowanie paliw kopalnych s¹ najwiêksi producenci ropy naftowej na wiecie  Rosja
(39 mld USD w 2009 r.) i Arabia Saudyjska (44 mld USD w 2009 r.). Motywy subsydiowania paliw s¹ nieco inne w tych dwóch krajach a w Rosji nie dotycz¹ paliw, lecz g³ównie
gazu ziemnego i elektrycznoci. W Arabii Saudyjskiej niskie ceny benzyny s¹ swego rodzaju elementem umowy spo³ecznej, dziêki której pañstwo to, posiadaj¹ce najwiêksze na
wiecie z³o¿a ropy naftowej staæ na dop³aty do paliw dla odbiorców koñcowych. Ponadto,
zwraca siê uwagê na doæ istotny fakt pozwalaj¹cy zmniejszaæ cenê detaliczn¹ paliwa. Saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco jest przedsiêbiorstwem uczestnicz¹cym w ka¿dym
z elementów ³añcucha paliwowego pocz¹wszy od poszukiwañ, przez wydobycie surowca, rafinacjê, sprzeda¿ detaliczn¹ i marketing [3]. Nie oznacza to jednak, i¿ taki stan rzeczy
bêdzie trwaæ nieustannie. Szacuje siê, i¿ moce przerobowe rafinerii ropy naftowej w Królestwie, wynosz¹ce obecnie ok. 2,26 mln bary³ek dziennie, wzrosn¹ w 2016 r. do poziomu
3,46 mln bary³ek dziennie [6]. Tymczasem, szacuje siê, i¿ wewnêtrzna konsumpcja ropy
naftowej w Królestwie, obecnie wynosz¹ca ok. 3,4 mln bary³ek wzrosn¹æ mo¿e w 2028 r.
do poziomu 8,3 mln bary³ek dziennie. Wewnêtrzna konsumpcja ropy naftowej w Arabii
Saudyjskiej jest wy¿sza ni¿ moce przerobowe, z uwagi na przeznaczanie znacznych iloci
surowca do produkcji elektrycznoci (tzw. direct crude burn). Nale¿y zatem stwierdziæ, i¿
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wysoki wzrost gospodarczy oraz znaczny poziom przyrostu naturalnego w Arabii Saudyjskiej mog¹ w przysz³oci radykalnie ograniczyæ poda¿ saudyjskiej ropy naftowej na wiatowym rynku do oko³o 3 mln bary³ek dziennie [5]. Do g³ównych metod rozwi¹zania problemu nale¿¹ rezygnacja z subsydiowania zu¿ycia paliw ciek³ych (której tempo, o ile w ogóle
zostanie przeprowadzona, bêdzie powolne, z uwagi na ryzyko wyst¹pienia protestów spo³ecznych) oraz zacienienie wspó³pracy w zakresie efektywnego wykorzystania energii
(energy efficiency), w tym równie¿ z Miêdzynarodow¹ Agencj¹ Energetyczn¹.
Jednym z ciekawych mierników poziomu subsydiowania zu¿ycia paliw kopalnych jest
ich udzia³ procentowy w produkcie krajowym brutto per capita. Tytu³em przyk³adu, poziom
nak³adów na dop³aty do zu¿ycia paliw kopalnych ogó³em w Iranie, Iraku i Uzbekistanie
wyniós³ ok. 10% PKB tych pañstw. W ujêciu per capita, najwy¿sze nak³ady na subsydia
maj¹ miejsce w bogatych w zasoby naturalne pañstwach Zatoki Perskiej, pocz¹wszy od ok.
350 USD na osobê w Iraku do 2 800 USD na osobê w Kuwejcie. Odmiennie wskaniki te
kszta³tuj¹ siê dla Chiñskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej oraz Indii. Du¿a liczba populacji sprawia, i¿ w ChRL poziom dofinansowania do konsumpcji paliw kopalnych
na osobê wynosi 16 USD na osobê (ogó³em ok. 0,4% GDP) a w Indiach  18 USD na
osobê (ogó³em ok. 1,4% PKB) [7]. Ponadto, zgodnie z szacunkami MAE, redni poziom
dop³at w tym zakresie na wiecie wyniós³ ok. 21%, co oznacza, i¿ cena paliw p³ynnych
w pañstwach wykorzystuj¹cych ten instrument stanowi³a ok. 80% redniej miêdzynarodowej ceny rynkowej (przy czym kerozyna i LPG s¹ subsydiowane w znacznie wiêkszym
stopniu).
Sporód 409 mld USD przeznaczonych na subsydia w 2010 r. kwota 331 mld USD
obci¹¿a³a bud¿ety pañstw eksporterów netto ropy naftowej, natomiast 78 mld USD, pañstwa importerów netto ropy naftowej (rys. 2). Mimo, i¿ ceny paliw ciek³ych na rynku miêdzynarodowym spad³y w latach 20082009, poziom subsydiów w wiêkszym stopniu skurczy³ siê w ujêciu procentowym w pañstwach importuj¹cych paliwa kopalne w porównaniu
do pañstw  eksporterów. W pañstwach importuj¹cych paliwa coraz dynamiczniej zachodz¹ procesy zmierzaj¹ce do liberalizacji rynków energetycznych. Odmienna sytuacja ma
miejsce w pañstwach eksportuj¹cych surowce. Spadaj¹ce ceny paliw ciek³ych nie oddzia³ywaj¹ w znacznym stopniu na ich rynek wewnêtrzny, jako ¿e niskie (subsydiowane) ceny
benzyny silnikowej i oleju napêdowego pokrywaj¹ koszta produkcji.
Analizy dotycz¹ce subsydiowania paliw obalaj¹ teoriê, i¿ jednym z jego powodów jest
zniwelowanie ubóstwa energetycznego. Jedynie dzia³ania na rzecz udostêpnienia najbiedniejszym warstwom spo³ecznym pierwszego dostêpu do us³ug energetycznych (elektrycznoci) oraz wyposa¿enia w ekologiczne piece kuchenne przyczyniaj¹ siê w znacznym stopniu do rozwi¹zania problemu tego negatywnego zjawiska. Niemniej jednak, wiêkszoæ sporód ubogich gospodarstw domowych nie posiada w ogóle samochodu, wiêc nie korzysta
z subsydiów na paliwa ciek³e. Zatem nale¿y stwierdziæ, i¿ subsydia dla paliw p³ynnych
stanowi¹ zjawisko regresywne, które powoduje zwiêkszon¹ konsumpcjê paliw przez grupy
spo³eczne, dysponuj¹ce odpowiednio wysokimi rodkami finansowymi. Oznacza to, i¿ bez
odpowiedniego ukierunkowania, subsydiowanie paliw kopalnych (w tym paliw ciek³ych)
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okazuje siê nieefektywnym instrumentem zapobiegania ubóstwu energetycznemu. Zgodnie
z szacunkami Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej, na 409 mld USD przeznaczonych
na subsydia dla paliw kopalnych, jedynie 35 mld USD przeznaczone by³o dla 20% populacji o najni¿szych dochodach (bez uwzglêdnienia subsydiów dotycz¹cych umo¿liwienia dostêpu do podstawowych us³ug energetycznych). W porównaniu do pozosta³ych gatunków
paliw, najbardziej efektywne s¹ dop³aty do zakupu kerozyny (nafty oczyszczonej), które
trafiaj¹ do ok. 15% warstw spo³ecznych stoj¹cych najni¿ej w hierarchii dochodu. W zakresie LPG, wskanik ten wyniós³ jedynie 5%, g³ównie z powodu wysokich kosztów jakie
niesie ze sob¹ zakup pieców kuchennych wykorzystuj¹cych to paliwo oraz z faktu, i¿ minimalna sprzedawana iloæ gazu p³ynnego, czêsto przekracza mo¿liwoci finansowe tych
warstw spo³ecznych [7].
Z biegiem czasu, subsydiowanie zakupu paliw p³ynnych mo¿e doprowadziæ do przekszta³cenia prawid³owo funkcjonuj¹cych gospodarek w gospodarki energoch³onne, niezdolne do stawienia czo³a konkurencji na rynku wiatowym. Wycofanie finansowania
zu¿ycia paliw kopalnych przynosi korzyci w wymiarze oszczêdnoci energii, ni¿szego
poziomu emisji CO2 oraz redukcji obci¹¿enia fiskalnego. Miêdzynarodowa Agencja
Energetyczna opracowa³a tzw. wiatowy Model Energii (WEM – World Energy Model)
zak³adaj¹cy wycofanie subsydiowania paliw kopalnych w latach 2012  2020 (podobny
horyzont czasowy w analizach tej problematyki zosta³ przyjêty przez Grupê G 20 i APEC)
oraz analizê stanu rzeczy w 2035 r. (z uwagi na fakt, i¿ skutki wycofania subsydiów dla
paliw kopalnych nie maj¹ natychmiastowego, jednorazowego skutku, ale ich reperkusje s¹
roz³o¿one w czasie). Zgodnie ze scenariuszem, ca³kowite wycofanie subsydiowania paliw
kopalnych stopniowo do roku 2020 spowoduje spadek popytu na energiê o 3,9% (ok.
600 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej) do tego roku, i o oko³o 4,8% (900 mln ton) do
roku 2035. Rezygnacja z tego instrumentu spowoduje wzrost cen paliw, podniesienie poziomu rodków z zakresu efektywnoci energetycznej i oszczêdzania energii, a skutki bêd¹
zale¿ne od wysokoci nak³adów na subsydia i cenowej elastycznoci popytu. Wycofanie
dop³at spowoduje obni¿enie wiatowego popytu na ropê naftow¹ o oko³o 3,7 mb/d do
4,4 mb/d w 2035 r., g³ównie w zakresie paliw ciek³ych w transporcie, i to pomimo niskiego
poziomu elastycznoci cenowej w krótkim okresie. W szerszym horyzoncie czasowym,
oszczêdnoci wynikaæ bêd¹ z zastosowania rodków efektywnoci energetycznej w transporcie. Dla pañstw importerów surowców energetycznych, pozytywnym aspektem wycofania subsydiów dla paliw bêdzie zmniejszenie poziomu popytu na sprowadzanych do kraju
paliw oraz ograniczenie rodków finansowych przeznaczanych na ich import. Z kolei korzyci, które odnios¹ pañstwa eksporterzy paliw kopalnych to g³ównie zwiêkszenie wolumenu surowca na eksport, i co za tym idzie, wiêksze przychody. Natomiast dla obu kategorii pañstw, spowoduje to podniesienie poziomu konkurencyjnoci w sektorze energii odnawialnej w wiêkszym stopniu dywersyfikuj¹c mix energetyczny. Ponadto podkrela siê, i¿
ni¿szy popyt na energiê spowoduje zniesienie wzrostowej presji cenowej na paliwa. Co
wiêcej eliminacja subsydiów spowoduje, i¿ konsumenci paliw bêd¹ w wiêkszym stopniu
reagowaæ na zmiany ich cen. Zapewnie wszystkie te zjawiska przyczyni¹ siê do ograniczenia niestabilnoci notowañ surowców energetycznych.
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Miêdzynarodowa Agencja Energetyczna stwierdza, i¿ bez podejmowania reform
w tym zakresie ca³kowity koszt subsydiowania paliw p³ynnych wyniesie 660 mld USD do
2020 r. (wyra¿onych w wartoci USD w 2010 r.). czyli ok. 0,7 % prognozowanego wiatowego PKB [7].
Wydarzenia, które maj¹ miejsce w ostatnich dwóch latach pozwalaj¹ na umiarkowan¹
dozê optymizmu. W Iranie, implementacja reform z w zakresie rezygnacji z subsydiowania
paliw kopalnych przyczyni³a siê do podniesienia cen detalicznych paliw (uprzednio subsydiowanych nawet do 90%). W celu czêciowego zniwelowania szoku cenowego, rz¹d
Iranu podj¹³ decyzjê o przekazywaniu swym obywatelom bezporednich miesiêcznych
zapomóg w gotówce. MAE szacuje, i¿ 15 sporód 37 gospodarek wiatowych w których
zidentyfikowano istnienie subsydiów zainicjowa³o, b¹d planuje wdro¿enie reform dotycz¹cych rezygnacji z subsydiowania paliw ciek³ych. W ograniczonym stopniu skutecznie
rodki zniesienia dofinansowania do zakupu paliw wdro¿ono w Indonezji, Malezji, Angoli.
W czerwcu 2011 r. Indie zwiêkszy³y ceny detaliczne paliw dla oleju napêdowego o 9%, dla
LPG o 14% a dla kerozyny o 20%, z kolei s¹siaduj¹cy Pakistan równie¿ podniós³ ceny
paliw silnikowych w 2011 r., jednak ich skala nie dotrzymuje tempa wzrostu cen na rynkach
wiatowych. Z kolei w niektórych pañstwach regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej zwiêkszono subsydiowanie paliw kopalnych, w szczególnoci w Syrii i w Jordanii. Ocenia siê, i¿ wzrost notowañ ropy naftowej na prze³omie 2010 i 2011 r. spowodowa³ trudnoci
w podejmowaniu decyzji politycznych o rezygnacji ze wsparcia finansowego dla konsumentów paliw. Koszt subsydiów w 2011 r. dla pañstw takich jak Pakistan, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie zwiêkszy siê, pomimo proponowanych reform. Z kolei Argentyna, Maroko, Nigeria, Tajlandia i Wenezuela zamrozi³y ceny paliw w celu ochrony konsumentów, tym samym zwiêkszaj¹c nak³ady na subsydia.
WNIOSKI
Z uwagi na utrzymuj¹ce siê w latach 20082012 wysokie notowania ropy naftowej na
wiatowych gie³dach, subsydiowanie paliw kopalnych w tym paliw p³ynnych bêdzie wykazywaæ tendencje spadkowe. Wysokie koszty dop³at do zakupu paliw ciek³ych w pierwszej kolejnoci spowoduj¹ niesienie subsydiów, z uwagi na ograniczenia bud¿etowe. Równie¿ pañstwa eksportuj¹ce ropê naftow¹, w tym cz³onkowie OPEC, skorzystaj¹ na wycofaniu subsydiów konsumpcyjnych, co umo¿liwi im przeznaczenie wiêkszej iloci surowca na
eksport. Do g³ównych korzyci wycofania dofinansowania zakupu paliw w skali globalnej
zalicza siê zmniejszenie popytu na ropê naftow¹, zwiêkszony rozwój energetyki odnawialnej oraz ograniczenie niestabilnoci notowañ surowca.
Niemniej jednak, z uwagi na potencjalne niepokoje spo³eczne, które mo¿e wywo³aæ
rezygnacja z dop³at do paliw ciek³ych, wycofywanie subsydiów bêdzie procesem powolnym i uzale¿nionym od decyzji politycznych.
Niniejszy artyku³ nie stanowi opinii Ministerstwa Gospodarki w przedmiotowych kwestiach, które zosta³y w nim zaprezentowane
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