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WSTĘP

Rynek biopaliw to w ostatnich latach i miesiącach jeden z najbardziej frapujących rynków
produktów rolnych. Fascynujący zarówno tych, którzy liczą na nowy popyt na surowce rolne,
jak i tych, którzy obawiają się, że dynamiczny wzrost produkcji biopaliwa zakłóci wieloletnią
równowagę na rynku podstawowych produktów światowego rolnictwa, naruszając tym
samym podstawy światowego bezpieczeństwa żywnościowego.
Dla jednych i drugich największym problemem jest wszakże wyraźnie widoczny, sztuczny
charakter stymulacji rozwoju tego rynku, wspieranego dyrektywami i subwencjami. Zarówno
oni, jak i konsumenci muszą się zastanawiać czy jest to tylko wyprzedzanie i wspieranie
naturalnych tendencji, czy też próba narzucenia nowych, wymyślonych przede wszystkim
przez polityków dróg rozwoju. Która, ponieważ zrodzona została w sferze polityki, od niej
będzie w pierwszej kolejności zależna.
Kłopoty, jakie już na starcie nowego rynku mają jego uczestnicy w Polsce czy w Niemczech,
gdzie od początku tego roku sprzedaż biopaliw na stacjach benzynowych spadła aż o 30%,
wskazują na to, że powyższe obawy znajdują swoje uzasadnienie.
Polityka i biopaliwa to zresztą nie tylko mnogość i kosztowność wspierających rozwój tego
rynku regulacji. Nikt nie ukrywa, że jedną z najważniejszych przyczyn jego promowania jest
chęć większego uniezależnienia się importerów od szalejących cen paliw kopalnych. Jednak
polityczna „zmowa” nabywców może się bardzo łatwo zderzyć z podobną inicjatywą po
stronie producentów, którzy spróbują na przykład powściągnąć cenowe apetyty. W efekcie
kolejnych posunięć obu stron zamiast nowego, ekologicznego i dającego szanse na wzrost
popytu oraz cen surowców rynku, doczekamy się kolejnego pola wojny na dotacje i próby
monopolizowania obrotu w międzynarodowym handlu i gospodarce.
Mimo tych wszystkich uwag i zastrzeżeń, rozwoju rynku biopaliw nikt już nie zatrzyma.
Dyskusyjne może być jedynie jego tempo i zakres. A na to, pozą polityka, będą miały wpływ
również warunki naturalne. Przede wszystkim te, które decydują o kosztach produkcji
surowców.
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