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Rosną ceny paliw i ceny nośników energii!
Autor: Ewa Ploplis
Data: 17 czerwca 2019

Ceny paliw wzrosły o 11% w ostatnim czasie. Niepokoi to kierowców,
producentów rolnych i konsumentów. Rosną także ceny nośników energii. Co
jest powodem wzrostu cen paliw? Czy wzrost cen paliw na światowych
rynkach spowoduje dalszy wzrost cen w kraju w najbliższym czasie? Czego
możemy się spodziewać w 2018 r.?
Ceny paliw w wielu stacjach przekraczają 5 zł za litr. Eksperci twierdzą, że ceny paliw drożeją w kraju
z powodu ich wzrostu na światowych rynkach. Taka sytuacja budzi niepokój wśród kierowców
i producentów rolnych, dla których paliwo jest jednym z kosztów produkcji. Wzrost cen paliw niepokoi
także konsumentów. Wyższe ceny paliw w dłuższym czasie przeważnie skutkują wzrostem cen
pozostałych produktów na rynku. Czy mamy się czego obawiać?

Ceny nośników energii w Polsce w kwietniu 2018 r.
fot. Ewa Ploplis

1/4

agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

– Podwyżki cen surowców energetycznych w handlu światowym w kwietniu br. przełożyły się na
wzrosty cen nośników energii na krajowym rynku. W kwietniu 2018 r. nośniki energii na krajowym
rynku podrożały średnio o 1,1%. Podrożały głównie paliwa ropopochodne, ale także gaz ziemny
LPG. Pod wpływem spadku popytu potaniały paliwa stałe. Bezpośrednie nośniki energii były
w kwietniu tego roku przeciętnie o 2,9% droższe niż rok wcześniej. – mówi Arkadiusz Zalewski
z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ PIB). Ekspert zaznacza,
że wyższe ceny w tym okresie dotyczyły przede wszystkim paliw stałych, ale również paliw
ropopochodnych. Tańszy w relacji rocznej był z kolej gaz propan-butan.

Dlaczego rosną ceny paliw?
Od marca 2016 do maja 2018 r. cena ropy Brent w USD podwoiła się. Tylko w ciągu ostatnich 12
miesięcy cena ropy wzrosła o 61%. Od początku roku jest to wzrost o 18% – informuje PKN Orlen.
Zdaniem ekspertów, wzrost ceny ropy jest wynikiem głównie dwóch niekorzystnych zjawisk:
nałożenia sankcji, przez Stany Zjednoczone, na Wenezuelę, która ma ogromne zasoby ropy
naftowej, a także zapowiedzi amerykańskich sankcji wobec Iranu.

Jaki jest wzrost cen paliw w kraju?

Wzrost cen ropy na świecie przekłada się na ceny paliw na stacjach benzynowych również w Polsce
fot. pixabay

Wzrost cen ropy na świecie przekłada się na ceny paliw na stacjach benzynowych również w Polsce,
mimo że podatki nie zmieniły się. Jednak ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce należą nadal
do najniższych w Europie, mimo rosnących na świecie cen ropy naftowej. Tańszą PB95 mają
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wyłącznie: Rumunia, Bułgaria, Turcja i Kosowo. Podobnie jest z podatkami zawartymi w cenie paliw.
Niższy udział podatków VAT i akcyzy w cenie benzyny ma jedynie Bułgaria, Rumunia i Luksemburg –
informuje PKN Orlen.
– Jak na razie wzrost cen paliw na stacjach jest mniejszy niż wzrost cen ropy wyrażony w złotych –
analizuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Co wpływa na ceny paliw?
Prawie sto procent ropy naftowej wykorzystywanej w Polsce do produkcji paliw kupowane jest za
granicą. Cena ropy zależy od kursu dolara. Kiedy wartość dolara do złotówki rośnie – koszty zakupu
stają się większe.

Ceny paliw powinny się ustabilizować w trzecim kwartale 2018 r.
fot. pixabay

– Na krajowym rynku wzrost ceny ropy naftowej o 10% w zł zwiększa ceny paliw o niecałe 4% –
komentuje Michał Dybuła, główny ekonomista w Banku BGŻ BNP Paribas. Dodaje, że ceny
paliw na krajowym rynku są wypadkową ceny ropy naftowej i kursu dolara amerykańskiego do
złotówki (USD/PLN). Ze względu na stosunkowo duży udział podatków pośrednich w finalnej cenie
paliwa w krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce wpływ światowych cen ropy naftowej,
mierzonych w krajowej walucie, na ceny paliw jest względnie umiarkowany

Jakie mogą być ceny paliw w 2018 r.?
Zdaniem ekspertów z BGŻ BNP Paribas, w trzecim kwartale 2018 r. ceny paliw powinny się
ustabilizować.
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– BGŻ BNP Paribas prognozuje wzrost cen ropy naftowej Brent do 84 USD za baryłkę w trzecim
kwartale br. Jednocześnie spodziewamy się spadku kursu USD/PLN z obecnych poziomów
powyżej 3.70 do ok. 3.55-3.60. Powinno to pomóc w kolejnych miesiącach ustabilizować ceny paliw
na krajowym rynku na obecnym poziomie – prognozuje M. Dybuła z BGŻ BNP Paribas. Jego
zdaniem, głównym czynnikiem ryzyka wydają się być światowe ceny ropy naftowej.
Nośniki energii na krajowym rynku podrożały średnio o 1,1% w kwietniu 2018 r. A.
Zaalweski, IERiGŻ

– Napięcia geopolityczne, obejmujące zarówno sytuacje na Bliskim Wschodzie, Afryce czy
Wenezueli mogą – w świetle wciąż solidnie rosnącego popytu na ropę naftową – powodować
dalszy wzrost cen surowca. Z kolei na czerwcowym spotkaniu Rosja-OPEC mogą zapaść decyzje
o zniesieniu, lub redukcji, dotychczasowych ograniczeń wydobycia ropy naftowej, powodując
spadek cen – komentuje ekspert BGŻ BNP Paribas.
W dłuższej perspektywie ekspert BGŻ BNP Paribas spodziewa się wzrostu podaży z amerykańskich
złóż łupkowych, co powinno ustabilizować światowe ceny ropy naftowej w przyszłym roku. Na rynku
walutowym BGŻ BNP Paribas oczekuje ponownego osłabienia kursu dolara od trzeciego kwartału br.
– Przy jednoczesnej aprecjacji PLN wobec EUR oczekujemy spadku kursu USD/PLN zarówno
w drugiej połowie br. jak i w roku przyszłym – prognozuje eksport BGŻ BNP Paribas.
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