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WSTĘP
Warunkowa zgoda Komisji Europejskiej na
połączenie PKN ORLEN z GRUPĄ LOTOS otworzyła przed polskim rynkiem nowe możliwości rozwoju, adekwatne do obecnej sytuacji
rynkowej. Wielki, multienergetyczny koncern, który powstanie z połączenia aktywów
płockiej i gdańskiej grupy, a następnie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pozwoli stawić czoła wyzwaniom stojącym przed energetyką, nie tylko polską, ale
i europejską.
Transformacja sektora dokonująca się na
naszych oczach, która wyraźnie przyspieszyła, będzie wymagała nie tylko wielkich
funduszy, ale również nowych pomysłów,
kompetentnych ludzi, niezwykłej energii
i determinacji.
Energetyka coraz mocniej opierająca się na
źródłach nisko- lub zero emisyjnych, stworzy
nowe miejsca pracy i pozwoli zaspokoić ambicje kolejnych roczników wchodzących na
nasz rynek, szukających wyzwań, pragnących
realizować w Polsce swoje plany zawodowe.
ORLEN połączony z LOTOSEM, a w przyszłości również z kolejną spółką – PGNiG – będzie
mocnym graczem na europejskim rynku,
przewyższającym pod względem swoich aktywów nie tylko podmioty w naszym regionie
Europy, ale również o zbliżonym potencjale
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do koncernów w innych częściach kontynentu. Pozwoli mu to osiągać wiele ambitnych
celów biznesowych, niedostępnych do tej
pory polskim firmom. Proces łączenia będzie
wymagał wiele wysiłku, jednak jego efekty będą korzystne zarówno dla wszystkich
stron transakcji, jak i dla polskiej gospodarki,
a także dla klientów. Konieczność zwiększenia udziału podmiotów konkurujących
z połączoną Grupą ORLEN, działających na
polskim rynku paliw – wymagana przez Komisję Europejską – wzbogaci ofertę i uczyni
ją jeszcze bardziej atrakcyjną.
Mocny, aktywnie działający za granicą koncern, odporny na zawirowania gospodarcze,
konkurencyjny i coraz bardziej stawiający
na odnawialne źródła energii może stać się
atrakcyjnym i bezpiecznym aktywem dla
inwestorów giełdowych. Polski rynek kapitałowy zyska mocnego sojusznika, przyciągającego rzesze inwestorów.
Sektor energetyczny zawsze pełni kluczową
rolę w gospodarce, musi zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie. Bezpieczeństwo
energetyczne wymaga konsekwentnej czujności, zwłaszcza że w UE toczy się walka
o przyszłość europejskiej energetyki, ciągle
zagrożonej zależnością od rosyjskiego gazu.
Fuzja ORLENU z LOTOSEM i z PGNiG zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne.
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JAK ORLEN POŁĄCZY SIĘ Z LOTOSEM
PKN ORLEN otrzymał od Komisji Europejskiej
warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS
14 lipca 2020 r. Poprzedziły ją miesiące żmudnych negocjacji, których pomyślny finał nie
był wcale przesądzony.
KE bada fuzje bardzo drobiazgowo. Tak istotna
operacja dla polskiego rynku, a także dla naszego regionu Europy, była uważnie obserwowana
przez zagranicznych konkurentów polskiego
koncernu. Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy tego rodzaju procedurach, część
negocjacji KE–ORLEN odbywała z ich udziałem. BP przyznał, że aktywnie uczestniczył
w procesie konsultacji z Komisją Europejską.
Jest to drugi, po ORLENIE, koncern pod względem liczby stacji w naszym kraju. Trzecią pozycję zajmuje LOTOS.
BP zgłosił swoje uwagi w ramach tzw. market
testu, który rozpoczął się na początku maja. To
właśnie wtedy koncern publicznie informował
o swoich poważnych zastrzeżeniach wobec
fuzji. Koncern obawiał się m.in., że wchłonięcie LOTOSU przez ORLEN może doprowadzić do utrudnienia importu paliw do Polski
przez niezależnych importerów. Później, już
po wydaniu decyzji przez KE, BP oświadczył,
że w obecnym kształcie fuzja już nie budzi
jego zastrzeżeń.
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Tabela 1. negocjacje
3 lipca 2019 r.

PKN ORLEN złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na przejęcie kapitałowe
Grupy LOTOS.

26 sierpnia 2019 r.

PKN ORLEN podpisał porozumienie za Skarbem Państwa i Grupą LOTOS dotyczące realizacji
transakcji nabycia akcji LOTOSU.

24 września 2019 r.

PKN ORLEN otrzymał od Komisji Europejskiej więcej czasu na przygotowanie dodatkowych informacji.
Zgodnie z praktyką została zastosowana standardowa dla II fazy negocjacji procedura „zatrzymania
zegara” – „stop the clock”. Jest ona wykorzystywana przez KE w pogłębionej fazie analiz, szczególnie
w przypadku skomplikowanych procesów przejęć kapitałowych.

2 marca 2020 r.

8 kwietnia 2020 r.

4 maja 2020 r.

PKN ORLEN otrzymał informacje od Komisji Europejskiej o zatrzymaniu standardowej dla II negocjacji
procedury „stop the clock”. Oznaczało to wznowienie formalnej procedury negocjacyjnej dotyczącej
przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN.
PKN ORLEN otrzymał od Komisji Europejskiej możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz
przeprowadzonych w II fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy LOTOS.
Zgodnie z praktyką dla tej fazy postępowania, KE przedstawiła „Statement of Objections”, czyli
oficjalną listę zastrzeżeń.

Złożenie odpowiedzi przez PKN ORLEN z propozycją środków zaradczych. Taka procedura nie jest
niczym nietypowym w sprawach dotyczących koncentracji podmiotów. W ostatnich latach była stosowana m.in. w sprawach: T-Mobile – Tele2 NL, Dow – DuPont, Bayer – Monsanto czy ArcelorMittal – Ilva.

początek
maja 2020 r.

Rozpoczyna się market test.

14 lipca 2020 r.

PKN ORLEN otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie GRUPY LOTOS.

18 sierpnia 2020 r.

PKN ORLEN podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i GRUPĄ LOTOS dotyczące realizacji
transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy i przejęcia nad nią kontroli kapitałowej.
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i. twarde negocjacje
Negocjacje z Komisją Europejską nie należały
do łatwych. Komisja ma obowiązek przeprowadzić ocenę połączeń i przejęć przedsiębiorstw,
których wysokość obrotów przekracza pewien
określony próg (Rozporządzenie Rady (WE) nr
139/2004, z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw, art. 1, pkt
2 i 3), a także zapobiegać koncentracjom, które
mogłyby znacząco utrudniać skuteczną konkurencję na terenie EOG lub jego znacznej części.
Do fuzji i przejęć KE podchodzi dosyć literalnie,
o czym niejednokrotnie przekonali się najwięksi
europejscy gracze. Bruksela rok temu zablokowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego
Siemensa. Według jej urzędników, połączenie
wielkich firm działających na rynku taboru kolejowego naruszyłaby unijne przepisy antymonopolowe. Paryż i Berlin mocno lobbowały za
połączeniem, uzyskały nawet poparcie 19 państw
unijnych, jednak nie odniosło to skutku.
Antyfuzyjny rygoryzm Komisji Europejskiej to
problem dla całej Unii. Dlatego w lutym czterech
ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę –
Polski, Niemiec, Francji i Włoch, czyli Jadwiga Emilewicz, Peter Altmaier, Bruno Le Maire
i Stefano Patuanelli – wystosowało wspólny list
do Komisji Europejskiej, w którym apelowali, by
pozwolono europejskim koncernom na bliższą
współpracę i połączenia. Apel trafił do komisarz
ds. konkurencji – Dunki Margrethe Vestager. Jego
autorzy mieli nadzieję, że będzie miał on wpływ
na przygotowywaną przez Komisję Europejską
strategię przemysłową i spowoduje złagodzenie
polityki wobec fuzji i przejęć. Komisja nie zmieniła jednak stanowiska.

sprzedaży całej rafinerii w Gdańsku). Projekt
musiał się spinać biznesowo, a przy pakiecie
ograniczeń, jakie początkowo chciała zastosować
KE, było to nierealne. Negocjacje się przeciągały.
Komisja Europejska miała teoretycznie czas do 22
stycznia 2020 r. na wydanie decyzji, termin ten
został wydłużony o czas, w którym zastosowano
procedurę „stop the clock”. Datę rozstrzygnięcia
KE wyznaczyła do 30 czerwca 2020 r., następnie
przesunęła na 22 lipca. Tę datę ORLEN uznał za
termin ostateczny, na zmianę którego już się
nie zgodzi.
Niezależnie od meandrów negocjacji, cały proces
zakończył się 14 lipca pomyślnie i ostatecznie
Margrethe Vestager – twardy, antymonopolistyczny filar Unii Europejskiej – ogłosiła decyzję
o warunkowej zgodzie na fuzję.
Podjęcie takiej decyzji wynikało z przedstawienia
przez ORLEN korzystnych – z punktu widzenia
unijnych przepisów – warunków fuzji. Działania zaproponowane przez polski koncern nie
zagrażają konkurencyjności na rynku, spełniają
więc podstawowe kryteria unijnych regulacji.

Rozmowy ORLENU z Komisją Europejską odbywały się w takiej właśnie atmosferze: nieufnej
wobec zmian na polskim rynku paliwowym,
konkurencji i rygorystycznie nastawionej do fuzji
i przejęć KE. Zarząd płockiej spółki przyznaje, że
proces negocjacji był bardzo trudny, a pierwotne
warunki proponowane przez Komisję były nie
do zaakceptowania (KE oczekiwała na przykład
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Strony – ani polska, ani unijna – nie zdradzały
żadnych szczegółów negocjacji, jednak w globalnych agencjach pojawiały się informacje
wskazujące na to, jak trudne były to negocjacje
i jak bardzo – przynajmniej w początkowej fazie – różniło się stanowisko Komisji Europejskiej
i ORLENU.
Porozumienie do ostatniej chwili nie było pewne. Do zgody na fuzję ORLENU i LOTOSU jednak doszło, co wydaje się zwiastunem zmian
dokonujących się w priorytetach Unii, bardziej
nastawionej teraz na budowanie europejskich
czempionów, zdolnych do przeciwstawienia się
sile globalnych graczy. Może to zapowiadać modyfikację stanowiska Komisji Europejskiej wobec
fuzji na bardziej liberalne.

Porozumienie do ostatniej chwili nie było pewne.

Zgoda wydana przez Komisję ma charakter warunkowy, to znaczy, że dopiero po spełnieniu
wszystkich ustalonych w negocjacjach środków
zaradczych fuzja będzie mogła dojść do skutku.
Procedura łączenia obu firm nie będzie więc
łatwa. I jedna, i druga spółka zmierzą się z wyzwaniami o skali niespotykanej do tej pory na
polskim rynku.

II. Na co zgodził się ORLEN…
Środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską obejmują zobowiązania PKN ORLEN
i Grupy LOTOS w kilku obszarach: produkcji paliw
i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.
Sposób spełnienia określonych warunków
i szczegóły transakcji będą ustalane z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi w ramach
odrębnych rozmów i negocjacji. Zarówno nabyw-

Warsaw Enterprise Institute

cy aktywów wynikających ze środków zaradczych, jak i warunki zawartych z nimi umów
będą podlegały zatwierdzeniu przez Komisję.
W ramach negocjacji PKN ORLEN uzgodnił
z Komisją Europejską następujące zobowiązania:

•

zbycie 30 proc. udziałów w nowo powstałej
spółce, do której wniesione zostaną aktywa
rafineryjne Grupy LOTOS. Dodatkowo partnerowi w joint venture (JV) zostanie zagwarantowane umowne prawo do nabycia dodatkowych
wolumenów oleju napędowego i benzyn, co da
nabywcy dostęp do połowy produkcji rafinerii
w zakresie tych paliw;

•

zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz
niezależnego operatora logistyki oraz budowa
terminalu importowego paliwa do silników
odrzutowych w Szczecinie, który – po ukończeniu budowy – zostałby przekazany temu
operatorowi;

•

uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez LOTOS w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej
w największym w Polsce importowym terminalu morskim dla paliw płynnych;

•

zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci LOTOS, oraz
zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe;

•

sprzedaż 50 proc. udziałów LOTOSU w spółce joint venture ze spółką BP, zajmującej się
obrotem paliwem do silników odrzutowych,
wraz z zapewnieniem dalszych dostaw paliwa
JET dla tej spółki oraz udzieleniem tej spółce
dostępu do magazynów w dwóch portach lotniczych w Polsce;

•

udostępnienie konkurentom w Czechach
rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników
odrzutowych w drodze otwartej procedury
przetargowej;

•

zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy
rocznie do 500 tys. ton bitumu/pozostałości ciężkich.
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Według Komisji, zbycie działalności w połączeniu z innymi zobowiązaniami umożliwi
nabywcom oraz innym konkurentom rywalizowanie w przyszłości na rynkach z podmiotem
powstałym w wyniku połączenia. Zwłaszcza
jeśli chodzi o hurtowy rynek benzyny i oleju
napędowego, wprowadzone środki zaradcze,
dzięki zapewnieniu większego dostępu do
infrastruktury, umożliwiać będą niezależnym
importerom większe dostawy paliw z zagranicy. Dzięki połączeniu zdolności w zakresie
rafinacji i importu nabywca będzie wywierał
presję konkurencyjną podobną do tej, jaką
wywierał LOTOS przed transakcją. Po fuzji
ORLENU i LOTOSU, konkurencja będzie posiadała szeroki dostęp do infrastruktury magazynowej, większy nawet niż obecnie. ORLEN,
LOTOS i PERN, czyli trzy podmioty należące
do Skarbu Państwa, dysponują łącznie około
95 proc. pojemności magazynowych na paliwa.
W rezultacie przeprowadzonych zmian, firmy
działające na rynku będą miały wybór pomiędzy zaopatrywaniem się w paliwo na rynku
lokalnym lub zewnętrznym, w zależności od
sytuacji cenowej i potrzeb gospodarki.
W porównaniu z innymi fuzjami, skala restrykcji nałożonych przez Komisję Europejską
na ORLEN jest mniejsza lub porównywalna.
Na przykład, w postępowaniu dotyczącym

przejęcia kontroli przez TotalFina nad Elf
w 2000 r., trzeba było sprzedać duży pakiet
infrastruktury paliwowej: rurociągi oraz pakiet szeregu baz paliwowych znajdujących się
w różnych regionach Francji. Środki zaradcze obejmowały ok. 14 terminali paliwowych
w całej Francji. Z kolei, w procesie przejęcia
kontroli przez Statoil nad Dansk Fuels w 2016 r.
przedmiotem transakcji było ok. 70 proc. stacji
paliw kontrolowanych przez Dansk Fuels. Do
zewnętrznego nabywcy trafiło ostatecznie
około 30 proc. sieci firmy z Danii.
Należy pamiętać, że nie wszystkie planowane i zgłoszone do Komisji Europejskiej fuzje
i przejęcia kończą się sfinalizowaniem przedsięwzięcia. W 2018 r. wycofanie wniosku dotyczyło 7 proc. zgłoszonych fuzji. Procedura
wydania zgody przez Komisję Europejską
rzadko kiedy – w przypadku planowanych
połączeń na rynku energetycznym – kończy
się na pierwszym etapie. Najczęściej wymaga
fazy negocjacji, po której następuje etap uzgodnień i przyjęcia (lub odrzucenia) środków zaradczych. Finał następuje dopiero w drugim
etapie, gdy strony dojdą do porozumienia.
Energetyka, rynek paliwowy to skomplikowane branże, których struktura kształtowała
się często przez dziesiątki lat. Ich zmiana jest
procesem bardzo złożonym.

Źródło: www.orlen.pl
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III. ...I co z tego wynika
Wynegocjowane z KE środki zaradcze są po myśli
konkurencji, jednak nie podważają biznesowych
fundamentów konsolidacji. Aktywa sprzedane
w jednej dziedzinie zostaną zrekompensowane
w innych obszarach lub na innych rynkach, na
których ORLEN planuje rozwój. Konkurenci
działający w Polsce są zainteresowani przede
wszystkim sprzedażą paliw, nie prowadzą u nas
działalności produkcyjnej. Udziały w spółce JV
to dla takiego podmiotu gwarancja stabilnych
dostaw po koszcie produkcji, co oczywiście jest
dla niego potencjalnie atrakcyjne.

Źródło: www.orlen.pl
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PKN ORLEN ma inną perspektywę – polski rynek
to dla koncernu serce działalności, centrum
produkcyjne i obszar, na którym zostały umiejscowione podstawowe aktywa. Hurt i detal to
tylko jeden z segmentów jego aktywności.
• Pomimo sprzedaży 389 stacji LOTOSU, połączony koncern i tak nadal będzie dysponował
największą siecią w Polsce. Stacje Grupy LOTOS
podlegające sprzedaży zgodnie z remedies (środkami zaradczymi), to obiekty funkcjonujące
w podobnej lokalizacji co stacje działające pod
marką ORLEN. Z tego punktu widzenia wdrożenie środków zaradczych przyśpieszy proces
optymalizacji sieci. Stacje nie będą oddane za
darmo. Zostaną one zbyte na rzecz partnera,
a pozyskane środki będą mogły zostać wykorzystane na inwestycje w rozwój sieci na innych
rynkach bądź w innych obszarach biznesowych.
Możliwy jest również model transakcji oparty
na wymianie aktywów, tj. zamianie stacji podlegających remedies na obiekty partnera na
innych rynkach (operacje SWAP). Jeżeli proces zamiany zostanie zrealizowany w oparciu
o transakcję wymiany aktywów ORLENU, operacja może wzmocnić jego pozycję na rynkach
zagranicznych.
• Połączony koncern zachowa rafinerię w Gdańsku, choć według pierwotnych planów Komisji,
miał się jej pozbyć. Zmieni się jednak jej model
biznesowy – na bazie aktywów rafinerii w Gdańsku powstanie spółka JV: przez dwa przedsiębiorstwa zostanie wspólnie utworzony podmiot,
w którym wspólnicy (partnerzy, a nie konkurenci, o czym warto pamiętać; JV to ze swej
istoty układ partnerski, a nie konkurencyjny)
będą dzielić między sobą zyski, koszty i straty
związane z prowadzoną działalnością. ORLEN
(poprzez Grupę LOTOS) zostanie operatorem
rafinerii (Rafineria w Gdańsku) funkcjonującej
w ramach joint venture, czyli de facto zachowa
nad nią kontrolę (do polskiego koncernu będzie
należało 70 proc. udziałów, a do partnera – 30
proc.). Był to warunek sine qua non transakcji,
bez którego ORLEN nie zaakceptowałby żądań
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Komisji Europejskiej. Pozbycie się kontroli nad
rafinerią mogłoby być ryzykowne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
• Partner będzie miał prawo do 30 proc. wszystkich produktów wytwarzanych w JV rafineryjnym (zgodnie z udziałem w spółce). Dodatkowo w oparciu o umowę off take zostanie mu
zagwarantowany dodatkowy wolumen oleju
napędowego i benzyn z rafinerii w Gdańsku.
Łącznie będzie on stanowił około połowy produkcji tych paliw w rafinerii w Gdańsku.
• Na rzecz partnera polskiego koncernu w spółce
joint venture zbyty zostanie również segment
sprzedaży hurtowej prowadzony w ramach
spółki LOTOS Paliwa.
• W zarządzaniu rafinerią w Gdańsku, ORLEN
będzie kierował się zasadą efektywności, biorąc
pod uwagę to, że rafineria musi płynnie funkcjonować. Polski koncern nie będzie mógł być
blokowany przez partnera w przeprowadzaniu
inwestycji w rafinerii, nawet jeżeli nie miałby
zamiaru w nich uczestniczyć. Z drugiej strony,
partner będzie mógł realizować swoje przedsięwzięcia także w sytuacji, jeżeli ORLEN nie
będzie miał na nie ochoty (muszą być to jednak
inwestycje zgodne z interesem i potrzebami
spółki, ale czy tak jest, o tym będzie decydował ORLEN).
• Przy zbywaniu części działalności przedsiębiorstwa, ORLEN będzie się kierował w pierwszej kolejności zasadą wymiany aktywów. Według zapowiedzi koncernu, ma to być priorytet
w procesie konsolidacji. Wymiana aktywów ma
dotyczyć zarówno rynków, na których koncern
już działa, jak i całkiem nowych regionów. Wymiana aktywów nie musi oznaczać wymiany
jeden do jednego, to znaczy 30 proc. rafinerii
w Gdańsku za taki sam udział w innej rafinerii. Pod uwagę brane są również takie opcje,
w których polskie aktywa są rekompensowane
zagranicznymi udziałami na przykład w rynku
petrochemicznym lub w energetyce opartej na
źródłach odnawialnych. Podobna zasada będzie
obowiązywać w przypadku zbycia (wymiany)
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stacji paliw, z tym, że ORLEN nie chce przejmować detalu bez udziałów w rynku hurtowym
i produktowym. Dopiero taki układ może zapewnić biznesowe korzyści.
• Zbycie aktywów, czyli de facto ich wymiana
z partnerem czy z partnerami, jest do zaakceptowania zarówno dla ORLENU, jak i dla dominującego udziałowca, czyli Skarbu Państwa.
Znalezienie chętnych na sporą część rafinerii w Gdańsku nie będzie problemem, nawet
w obecnej sytuacji, gdy rafinerie nie są najbardziej pożądanym celem akwizycji. Jednak
w tym przypadku liczy się zarówno korzystne
położenie polskiej rafinerii, jak i znaczący potencjał naszego rynku i rynków ościennych.
Duże znaczenie mają też warunki transakcji
narzucone przez Komisję Europejską, gdyż dzięki nim partner ORLENU zyska dużo więcej niż
gdyby ustalał je tylko z polską spółką.
• Pakiet środków zaradczych w obszarze logistyki paliwowej obejmuje dziewięć baz magazynowych, które będą sprzedawane niezależnemu
operatorowi logistycznemu. Bazy przeznaczone
do zbycia już zostały wytypowane, a pakiet stanowią wszystkie bazy należące do Grupy LOTOS
(z wyłączeniem bazy w Gdańsku) oraz dodatkowe
cztery bazy należące do PKN ORLEN. Intencją
jest, aby nowy właściciel i operator baz nie był
powiązany z partnerem JV, ani z działalnością
hurtową prowadzoną w ramach spółki LOTOS
Paliwa (która trafi do partnera rafineryjnego),
a usługi logistyczne były dostępne dla wszystkich
zainteresowanych podmiotów działających na
rynku na zasadach TPA. Połączony koncern będzie
w sumie musiał zbyć około 350 tys. m sześc. pojemności, przy swoim stanie posiadania wynoszącym
3,1 mln m sześc. (drugie tyle posiada PERN). Po
redukcji posiadanych pojemności magazynowych,
potencjał połączonego ORLENU i LOTOSU zmniejszy się o około 10 proc., co stanowi 7 proc. łącznej
powierzchni magazynowej w Polsce. Nie jest to
strata, która byłaby zagrożeniem dla wyników
koncernu czy dla bezpieczeństwa polskiego rynku paliw. Dodatkowo ORLEN zobowiązał się do
uwolnienia pojemności w bazach stron trzecich
obecnie wykorzystywanych przez Grupę LOTOS.
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droga do fuzji
Połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS byłoby
znacznie łatwiejsze, gdyby dokonało się kilkadziesiąt lat wcześniej. Nie chodzi tylko o to, że
fuzja zostałaby przeprowadzona na naszych
warunkach, bez ingerencji Komisji Europejskiej.
Operacja nastąpiłaby w innej rzeczywistości
rynkowej, mniej skomplikowanej, nie pod presją

czasu, kiedy zmiana profilu działalności koncernów naftowych i energetycznych na bardziej
ekologiczną staje się koniecznością. Gdyby tak
się stało ćwierć wieku temu, kiedy procesy konsolidacyjne w Europie były normą, dzisiaj nasza
energetyka i petrochemia wyglądałaby zupełnie
inaczej.

Źródło: www.orlen.pl
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I. RÓŻNE koncepcje
Problem z połączeniem obu firm wynikał nie tyle
z braku chęci, co z różnych pomysłów gospodarczych, różnych strategii i braku jednomyślności
co do kształtu polskiego sektora paliwowego.
Inna była też sytuacja europejskich rafinerii,
które nie odczuwały tak silnej presji konkurencyjnej ze strony globalnych graczy posiadających
dostęp do złóż surowca. Koncepcje połączenia
PKN ORLEN i LOTOSU pojawiały się od wielu lat.
Ich założenia były często odmienne – raz miały
na celu obronę spółek przed wrogim przejęciem,
innym razem stawiano przed nimi zadania związane z ekspansją zagraniczną.
Rafineria Gdańska, która 2 czerwca 2003 r. zmieniła nazwę na Grupa LOTOS, była kandydatem do
przejęcia nie tylko przez PKN ORLEN. Na początku 2001 r. ofertę na zakup 75 proc. jej udziałów
złożyły brytyjski Rotch Energy oraz węgierski
MOL. PKN ORLEN nie mógł uczestniczyć w tej
transakcji, ponieważ rządowy program prywatyzacji sektora paliwowego nie zakładał połączenia
dwóch polskich spółek (rynek miał być dzięki
temu bardziej konkurencyjny). Warunkową zgodę na zakup akcji Rafinerii Gdańskiej otrzymał
Rotch Energy, ale ponieważ miał problem z zapewnieniem finansowania transakcji i w związku
z tym zaprosił do kooperacji rosyjski Łukoil, do
sfinalizowania przedsięwzięcia nie doszło.
Stosunkowo blisko połączenia PKN ORLEN
i Rafinerii Gdańskiej było w 2002 r., kiedy we
wrześniu rząd zmienił strategię prywatyzacji
sektora paliwowego, umożliwiając płockiej
spółce przejęcie gdańskiego konkurenta. Do
gry znowu wszedł Rotch Energy, który zawiązał
z PKN ORLEN konsorcjum. W listopadzie 2002 r.
płocka spółka rozpoczęła due dilligence Rafinerii
Gdańskiej. Plan był następujący: płocki koncern
obejmie 25 proc. udziałów Rafinerii minus jedna
akcja, a Rotch Energy 50 proc. plus jedna akcja.
Co do ceny mówiło się wtedy, że nie powinna być
mniejsza od tej, jaką proponował Rotch Energy
razem z Łukoilem, czyli 274 mln dol. Według
wstępnych deklaracji władz koncernu (który po
przejęciu miał się stać ośrodkiem konsolidującym
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sektor paliwowy w Europie Środkowo Wschodniej) nakłady inwestycyjne miały sięgać 1,5 mld
dol. rocznie przez kilka lat. Pierwsze sygnały, że
połączenie może nie dojść do skutku, pojawiły
się w maju 2003 r. Ofertę PKN ORLEN i Rotch
Energy Ministerstwo Skarbu Państwa ostatecznie
odrzuciło w lipcu 2003 r.
Kolejne podejście miało miejsce w sierpniu 2004 r.,
kiedy ówczesny prezes PKN ORLEN, Jacek Walczykowski oświadczył, że spółka jest zainteresowana zakupem 30–35 proc. akcji Grupy LOTOS,
po wprowadzeniu jej na giełdę. O pełnym połączeniu mówiło się jako o ewentualnych planach
na przyszłość.
Kolejny prezes PKN ORLEN, Igor Chalupec, mówił natomiast w październiku 2004 r. o pełnym
włączeniu LOTOSU do grupy kapitałowej płockiego koncernu. Według niego, gdańska spółka
miałaby w przyszłości problemy z samodzielnym
funkcjonowaniem na rynku.
Potem temat połączenia przycichł na kilka lat.
W 2008 r. PKN ORLEN zaczął znowu sygnalizować zainteresowanie Grupą LOTOS, ale
w kontekście konsolidacji polskiej branży energetycznej, mówiąc nie tylko o firmach paliwowych,
ale również o PGNiG, PGE czy Tauronie.

II. Międzynarodowe zakupy i powrót
pomysłu na fuzję
Pomysł połączenia pojawił się ponownie w 2010 r.,
jako inicjatywa Ministerstwa Skarbu Państwa,
które rozglądało się za inwestorem branżowym
dla gdańskiej spółki. PKN ORLEN nie był nią
wówczas zbytnio zainteresowany, zajęty swoim
nowym nabytkiem – rafinerią w Możejkach. PKN
ORLEN kupił ją w 2006 r. od spółki Mažeikiu
Nafta (53,7 proc. akcji), potem od rządu Litwy
(30,66 proc.), następnie dokupił resztę udziałów
i ma ich obecnie 100 proc. (w 2009 r. została
zmieniona nazwa na ORLEN Lietuva).
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PKN ORLEN interesował się przejęciem LOTOSU
prawie za każdym razem, gdy było to możliwe
i pozwalała na to aktualnie obowiązująca strategia państwa, jednak równolegle coraz śmielej
wychodził na rynki poza Polską. Płocka spółka
od wielu lat posiada ambicje międzynarodowe,
które realizowała z coraz większym powodzeniem. Umożliwiał jej to potencjał finansowy
i organizacyjny, a stymulowały śmiałe wizje
zarządów.
Sukcesem zakończyły się starania PKN ORLEN
o czeski Unipetrol i przejęcie w 2005 r. pakietu większościowego. W czerwcu 2018 r. PKN
ORLEN otrzymał zgodę od Czeskiego Banku
Narodowego na przeprowadzenie wykupu
ostatnich walorów spółki (reprezentujących ok.
5,97 proc. kapitału zakładowego), 28 sierpnia
Walne Zgromadzenie Unipetrolu wyraziło zgodę na przeprowadzenie wykupu, a 1 października 2018 r. w rękach PKN ORLEN znalazło się
100 proc. akcji Unipetrolu.
Dwa lata przed pojawieniem się obecnej koncepcji przejęcia Grupy LOTOS przez PKN ORLEN, czyli
w 2016 r., ujawniony został plan konsolidacji
obu koncernów paliwowych oraz Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

W styczniu 2016 r. ówczesny szef Ministerstwa
Skarbu Państwa, Dawid Jackiewicz, poinformował, że resort rozpoczął prace analityczne nad
koncepcją połączenia tych trzech firm. Wstępne
decyzje miały zostać podjęte najpóźniej pod
koniec marca 2016 r.
Projekt nie był bliżej znany, wiadomo jednak,
że dyskutowano o nim jesienią 2015 r. w zamkniętym gronie ekspertów podczas Forum
Ekonomicznego w Krynicy. Konkluzja debaty
była zbliżona do obecnych ustaleń, motywujących fuzję PKN ORLEN i LOTOSU: sektor rafineryjny w Europie znajduje się cyklicznie
w trudnej sytuacji ekonomicznej, a obecnie
wysokie marże rafineryjne będące efektem
niskich notowań ropy stwarzają szanse znalezienia środków na konsolidację i dostosowanie
się do trudnych warunków. Mówiono również
o konieczności szukania nowych obszarów
działalności sektora, bardziej dostosowanego
do zmieniających się warunków makroekonomicznych. Już wtedy twierdzono zdecydowanie, że rywalizacja między PKN ORLEN i
LOTOSEM na polskim rynku nie ma większego
sensu. Koncepcja została jednak na jakiś czas
zarzucona i wróciła – już jako konkretny plan
– dwa lata później.

Źródło: www.orlen.pl
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KONCERNY EUROPEJSKIE JUŻ SIĘ
SKONSOLIDOWAŁY, MY MUSIMY JE GONIĆ
Fuzja mogłaby odbyć się znacznie wcześniej, wtedy gdy takie operacje przeprowadzały inne spółki
naftowe, budując swoją siłę, wchodząc w nowe
obszary działalności. Fuzja ORLENU z LOTOSEM
odbywa się dużo za późno, choć tak naprawdę, jest
to ostatni moment, by do niej doszło. Wyzwania są

tak duże, że firmy muszą jednoczyć swoje siły, by
sobie z nimi poradzić. Inne koncerny działające
na narodowych rynkach procesy konsolidacyjne
mają już za sobą. W rezultacie większość z nich to
silne organizmy gospodarcze, o mocno zdywersyfikowanej działalności.

Źródło: www.orlen.pl
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I. Łączyły się, by nie rywalizować
W Europie i na świecie dokonało się wiele narodowych fuzji w kilku ostatnich dziesięcioleciach. Firmy
łączyły się, nadawały swoim akcjonariatom bardziej
jednolity, oparty na kraju pochodzenia charakter,
by zwiększyć swoją siłę działania, dostosować się
do rynku, a także po to, by obronić się przed wrogim przejęciem. Branża paliwowa ma dla każdej
gospodarki kluczowe znaczenie, więc firmy, które
w niej działają starają się być na tyle silne, by nie
ulec mocniejszym graczom.
W grudniu 2006 r. dwa największe norweskie koncerny energetyczne tj. Statoil (w maju 2018 r. zmienił
nazwę na Equinor; a kilka lat temu sprzedał swoją
działalność detaliczną, której nabywcą została kanadyjska firma Couche Tard, obecnie prowadząca
stacje paliw pod brandem Circle K) i Norsk Hydro
ogłosiły zamiar dokonania wartej około 28 mld dol.
fuzji. W maju 2007 r. Komisja Europejska wyraziła
na nią zgodę i w rezultacie powstała największa na
świecie firma prowadząca wydobycie ropy i gazu
z dna morskiego, o nazwie StatoilHydro. Większościowe udziały objął w niej norweski rząd (posiadał
70,9 proc. udziałów w Statoil (Equinor) oraz 43,8
proc. w Norsk Hydro). Dzięki połączeniu, powstał
konkurent dla największych koncernów naftowych:
Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron Texaco,
Total czy BP.
Przejęcie rodzimych firm naftowych ma na swoim koncie francuski Total. Koncern od początku
swojego istnienia (powstał w 1924 r. jako Compagnie française des pétroles CFP) chętnie kupował
inne kompanie m.in. tureckie i belgijskie (po
przejęciu belgijskiej spółki Petrofina stał się koncernem belgijsko francuskim), a w 2000 r. kupił
francuską spółkę Elf Aquitaine za 54 mld dol. (na
krótko zmienił zresztą nazwę na TotalFinaElf).
Ostatnie nabytki Totala to amerykańska firma
SunPower produkująca panele słoneczne, którą
koncern kupił w 2011 r. za 1,4 mld dol. (dzięki tej
transakcji wszedł na nowe rynki) oraz hit branży
2017 r. – wchłonięcie duńskiego Maersk Oil, dzięki czemu powstał drugi co do wielkości operator
na polach wydobywczych Morza Północnego i
siódma firma naftowa na świecie (domknięcie
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transakcji wartej 7,45 mld dol. nastąpiło w 2018
r.). W 2019 r. Komisja Europejska zatwierdziła
przejęcie przez Total Holdings USA spółki Chevron Denmark, która poszukuje i wydobywa ropę
i gaz ziemny w duńskiej części Morza Północnego.
Licznych akwizycji dokonał Repsol – największy
hiszpański koncern paliwowy, którego obecna
struktura ukształtowała się ostatecznie w 1987 r.,
przejmując działające na rynku krajowym firmy.
Repsol uchodzi dziś za jedną z najnowocześniejszych na świecie kompanii naftowych.
Podobnie potoczyła się historia dominującej na
portugalskim rynku paliwowo-naftowym spółki
Galp Energia, która narodziła się z połączenia
Sacor (jednej z pierwszych portugalskich firm
naftowych), Cidla, Sonap, Petrosul i Petrogal.
Austriacki OMV zanim stał się koncernem międzynarodowym, który również przeszedł przez
etap integracji podmiotów krajowych. Podobnie
węgierski MOL, który powstał w efekcie przejęcia dziewięciu węgierskich firm działających na
rynku ropy i gazu.

II. Przejęcia zawsze i wszędzie
Niezależnie od konsolidacji pomiędzy podmiotami krajowymi, na rynku paliwowym regularnie
dokonują się przejęcia. Wynikają one z sytuacji
rynkowej, konieczności łączenia się podmiotów
w większe i mocniejsze organizmy, zdolnych do
przeprowadzania dużych inwestycji, nieodzownych
w epoce transformacji globalnej energetyki na bardziej ekologiczną. Nie bez znaczenia dla rynku M&A
(Mergers and Acquisitions) jest też polityka, której
efekty były widoczne zwłaszcza w 2018 r. – bardzo
udana okazała się pierwsza połowa, kiedy wartości
transakcji w każdym z kwartałów przekraczały
bilion dolarów, i słaba druga, kiedy prezydent Donald Trump rozpoczął wojnę handlową z Chinami.
Czwarty kwartał 2018 r. był najgorszym kwartałem
pod tym względem od 2015 r.: wartość ogłoszonych
transakcji wyniosła 803 mld dol.
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Ubiegły rok nie był tak spektakularny dla fuzji
i przejęć na rynku paliwowym jak wcześniejsze
lata. Trudno przebić tak imponujące akwizycje,
jak wchłonięcie brytyjskiej BG Group przez Royal
Dutch Shell w 2015 r. za 81,5 mld dol. czy połączenie
Exxon i Mobil w 1998 r. warte 85,6 mld dol. Nota
bene, powstanie koncernu ExxonMobil oznaczało
powrót do stanu sprzed wielu lat, kiedy obie spółki
tworzyły Standard Oil, podzielony w 1911 r. na mocy
prawa antymonopolowego.
Niemniej jednak doszło w 2019 r. do kilku ciekawych akwizycji, a cały ubiegły rok firma Dealogic,
specjalizująca się w analizowaniu danych o rynku kapitałowym, nazwała rokiem megatransakcji
(chodzi o cały rynek M&A, nie tylko o segment ropy
i gazu). Osiągnęły one wartość prawie 1,3 bln dol. (za
megatransakcje uważa się akwizycje o wartości powyżej 10 mld dol.) i stanowiły 31 proc. całkowitego
wolumenu w 2019 r., co było najwyższym odsetkiem
megatransakcji w historii. Podobnie jak 2018, rok
2019 wyraźnie podzielił się na dwie części – z udaną
pierwszą połową i słabą drugą.
Taka sama tendencja pojawiła się w 2020 r., o czym
pisze w swoim raporcie Mergermarkets: gwałtowny wzrost dużych transakcji i spadek mniejszych,
i w rezultacie obniżenie wartości globalnego M&A.
Analitycy tłumaczą to niepewnością na rynku wywołaną COVID-19, która powodowała to, że transakcje wcześniej zaplanowane były anulowane. Do
skutku dochodziły te największe, co mogło wynikać
po prostu z faktu, że giganci ruszyli na łowy, wykorzystując okazje, jakie zawsze pojawiają się w
czasie kryzysu.
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W przypadku rynku ropy i gazu, poza tą ogólną prawidłowością, dochodzą do głosu także inne czynniki,
bezpośrednio związane z notowaniami surowców
i perspektywami branży. Widać to na amerykańskim podwórku: w 2019 r. Anadarko Petroleum
zostało przejęte przez Occidental Petroleum za
38 mld dol., w lipcu tego roku Chevron kupił Noble
Energy za ok. 5 mld dol., w październiku Concho
Resources zostało przejęte przez ConnocoPhillips
za 9,7 mld dol. Na Wall Street mówi się o kolejnych
konsolidacjach w branży łupkowej, które mogą
dojść do skutku, np. o Pioneer Natural Resources,
który zamierza przejąć swojego konkurenta, spółkę
Parsley Energy. Fuzje na tym rynku mogą przynieść
korzyści skali, a także rozłożyć wydatki w ramach
portfela aktywów łupkowych.

III. Portfele układane na nowo
Trudne otoczenie inwestycyjne w połączeniu
z ograniczonym dostępem do finansowania
osłabiło zawieranie transakcji i wydaje się mało
prawdopodobne, aby zmieniło się to w najbliższej perspektywie, ponieważ w 2020 r. ceny
ropy i gazu były niestabilne. To opinia Deloitte
o M&A w branży gazowo-paliwowej, pochodząca
z jego raportu „2020 oil and gas mergers and acquisitions. Bigger M&A deals, fewer transactions”. Mniej
transakcji nie oznacza jednak, że w branży nie dzieje
się nic ciekawego. Wręcz przeciwnie.
Deloitte spodziewa się więcej dezinwestycji dokonywanych przez duże firmy, więcej zakupów od
mniejszych firm oraz ogólną reorganizację portfeli.
Do wielkich firm, które przeprowadzają selekcję
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swoich aktywów i pozbywają się tych, które nie
pasują im do portfela, należy na przykład BP. Ale
nie tylko on. W zeszłym roku Shell sprzedał udziały w złożu Caesar-Tonga w Zatoce Meksykańskiej.
Dużych aktywów pozbył się ConocoPhillips w regionie Azji i Pacyfiku w 2019 r. (może chcieć jeszcze
bardziej zmniejszyć swój globalny zasięg). Kilka
firm wycofało się ze swoich aktywów na Morzu
Północnym. Firmy dostosowują swoje portfele do
aktualizowanych strategii korporacyjnych.
Na rynku M&A panuje duży ruch, i to mimo kryzysu, niepewności i niestabilnych notowań ropy.
Wiele firm, które przebudowują swoje portfele,
może zostać partnerem ORLENU, który w trakcie
fuzji z LOTOSEM będzie wymieniał swoje aktywa
na inne, całkiem możliwe, że w różnych częściach
Europy i świata.
Przebudowa portfeli zmierza często w kierunku
zwiększenia swoich inwestycji w niskoemisyjne,
odnawialne źródła energii. Niektóre firmy przyglądają się swoim istniejącym aktywom i rozważają
ograniczenie emisji dwutlenku węgla, jeśli chodzi
o zbycie aktywów. Tak na przykład twierdzi BP,
według którego masowa sprzedaż aktywów na
Alasce obniżyła jego ślad węglowy.
Wiele innych dużych firm wpisało do swoich strategii cele związane z zarządzaniem zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem, które często obejmują
kwestie dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku
węgla. W najbliższej przyszłości rynek zapewne będzie świadkiem większej liczby tego typu transakcji,
jeśli nie w 2020 r., to w kolejnych latach.
Zwrot ku bardziej ekologicznym portfelom nie
wynika tylko z altruizmu. Firmy naftowe i gazowe w całym łańcuchu wartości posiadają bodźce
finansowe motywujące do dywersyfikacji aktywów. Naciskają na to zarówno interesariusze,
jak i regulatorzy rynku. Niektórzy najwięksi
inwestorzy i zarządzający aktywami nalegali na
priorytetowe traktowanie klimatu i środowiska.
Wraz ze zmianą nastrojów inwestorów wiele
firm naftowych zintensyfikowało dyskusję na
temat kwestii środowiskowych, społecznych
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i zarządzania (ESG). Nie jest to wcale takie zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że osiem z dziesięciu największych zrównoważonych funduszy
w USA inwestuje w spółki naftowe i gazowe.
Chociaż te zielone fundusze stanowią niewielką
część rynku, to jednak szybko wzrosły – o 38
proc. rok do roku w Stanach Zjednoczonych.
Wraz ze wzrostem rozmiarów funduszy ESG
mogą również rosnąć interesy firm naftowych
i gazowych w zakresie wzmacniania ich referencji środowiskowych. Dlatego prawdopodobnie
zobaczymy nie tylko inwestycje w odnawialne
źródła energii, ale także dezinwestycje oparte
na węglu – twierdzi Deloitte.

IV. Kupno i sprzedaż – polowanie na okazje
Ciekawe z punktu widzenia realizowanej fuzji ORLENU i LOTOSU są kierunki, w jakim zmierzały fuzje
w zeszłym roku: zintegrowane przedsiębiorstwa
naftowe (integrated oil companies – IOC), w tym
główne i krajowe przedsiębiorstwa naftowe (national oil companies – NOC), kontynuowały marsz
w stronę downstream’u i rozszerzały aktywa rafineryjne o dystrybucję, detal i chemię. – Nacisk
inwestycyjny był skierowany przede wszystkim na
zintegrowane aktywa rafineryjne i petrochemiczne,
a także sieci paliwowe i gazowe na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Poza głównymi
transakcjami Saudi Aramco w Arabii Saudyjskiej
i Indiach, BP wydał 990 mln dol. na przedsięwzięcie
detaliczne z Reliance, a Total przejął duży udział
w Adani Gas za 870 mln dol.; obie transakcje zostały
przeprowadzone w Indiach – pisze Deloitte.
Z punktu widzenia Polski, kierunek geograficzny
przejęć jest mniej istotny, za to skład portfela, który został dzięki nim wzbogacony, już tak. To, że
globalne centrum gospodarcze przesuwa się na
Wschód, w kierunku Azji i Pacyfiku, wiadomo już od
dobrych paru lat. Dziewięć z piętnastu najszybciej
rozwijających się gospodarek w 2019 r. znajdowało
się w Azji. Dwa najbardziej dynamiczne kraje, czyli
Chiny i Indie, utrzymają silne tempo wzrostu na
rynku paliw i chemikaliów, nawet jeśli ich tempo
będzie wolniejsze.
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Obiecująco prezentuje się rynek fuzji i przejęć
w segmencie midstream (przesył). To najjaśniejszy
punkt w 2019 r. i to pomimo braku megatransakcji.
Sektor ropy i gazu przyciągnął kapitał z funduszy
private equity i funduszy infrastrukturalnych. Liczba transakcji wzrosła o 30 proc., a wartość o 50 proc.
w relacji rok do roku. Deloitte nie spodziewał się
wielkich transakcji na tym rynku w 2020 r., ponieważ
większość największych firm z tego segmentu już się
skonsolidowała. Jednak midstream jest regionalnie
podzielony, a to otwiera możliwość fuzji dla firm,
które będą chciały zwiększyć zakres działalności
lub jej skalę.
Sporo możliwości może się też pojawić w segmencie
downstream (produkcyjnym), szukającym możliwości usprawnienia i optymalizacji swoich łańcuchów
dostaw. W 2019 r. wolumen transakcji spadł o 15
proc. po mocnym 2018 r., ale ich wartość osiągnęła
aż 114 mld dol. To wynik najlepszy od dziesięciu
lat i prawie dwukrotnie wyższy zarówno w porównaniu z rokiem 2018, jak i średnią z pięciu lat.
Deloitte zwraca uwagę na przejęcie przez Saudi
Aramco 70 proc. udziałów w SABIC za 63,8 mld dol.,
ponieważ pokazuje ono kluczowy trend w kierunku zarówno konsolidacji portfela, jak i integracji
aktywów downstream i petrochemicznych. O tym,
że Bliski Wschód jest regionem atrakcyjnym dla
koncernów działających w innych częściach świata
świadczy przykład zbycia działalności rafineryjnej
przez ADNOC za 5,8 mld dol. na rzecz włoskiego ENI
i austriackiego OMV.
Dlaczego inwestycje i przejęcia w downstream są
atrakcyjne? Ponieważ popyt na surowce nadal rośnie w Azji i innych częściach rozwijającego się
świata (pandemia spowolniła ten trend, ale go nie
zatrzymała). Ponadto tego typu inwestycje mogą
zmniejszyć ryzyko związane z niższym popytem
na paliwo w scenariuszach biorących pod uwagę ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Deloitte
spodziewa się zainteresowania ruchem w jedną
i w drugą stronę, czyli kupnem i sprzedażą: prawdopodobnie pojawią się też możliwości zbycia, ponieważ akcjonariusze i aktywiści będą naciskać na
spółki z segmentu downstream, aby podwyższały
jakość swoich portfeli, wydzielając lub sprzedając
aktywa o niższej rentowności.
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Wykres 1. Fuzje i przejęcia w 2019 r. (wg sektorów; w mld dol.)

Źródło: Deloitte

Wykres 1i. Liczba fuzji i przejęć (wg sektorów)

Źródło: Deloitte
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KONCERNY NARODOWE NA ZAKRĘCIE
Zmiany portfeli firm działających na rynku ropy
i gazu dyktuje rynek, akcjonariusze i regulatorzy.
Gospodarka globalna już od kilku lat zmniejsza
uzależnienie od paliw kopalnych, czego efektem jest
ograniczenie ich konsumpcji. Świat coraz szerzej
zwraca się ku paliwom alternatywnym, rozwija
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zieloną energetykę, stara się efektywniej wykorzystywać surowce. Odpowiedzią koncernów paliwowych jest łączenie się w większe organizmy, przejmowanie podmiotów uzupełniających podstawową
działalność, budowanie skali, a także wchodzenie
w nowe segmenty rynku.
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I. Od wolumenów do wartości
Takim procesom podlegają zarówno międzynarodowe spółki naftowe (International Oil Companies – IOCs), takie jak ExxonMobil, BP czy Royal
Dutch Shell, jak i narodowe koncerny naftowe –
National Oil Companies (NOCs), czyli takie firmy,
które w całości lub w znaczącej części należą do
rządu krajowego. NOCs to cały czas główni gracze
w światowym przemyśle ropy i gazu. Według danych firmy konsultingowej EY, reprezentują one
58 proc. globalnych rezerw i 56 proc. produkcji.
– Często odgrywają wiodącą rolę we wschodzących
gospodarkach rynkowych i zwykle są powoływani
do bycia strażnikami rozwoju zasobów i bezpieczeństwa energetycznego danego kraju – pisze Andy Brogan z EY w raporcie „Why national oil companies
need to transform”. Raport powstał w kwietniu
2019 r., gdy notowania ropy były bardzo niskie,
a o pandemii jeszcze mało kto słyszał, jednak zawiera tezy dokładnie charakteryzujące specyfikę
krajowych koncernów naftowych.
Ich kluczowym interesariuszem jest państwo, które musi wspierać koncerny, jednocześnie walcząc
o swoją konkurencyjność. NOCs znajdują się teraz
w przełomowym momencie, w którym zmieniają
się ich sposoby działania, ich struktury i wkład, jaki
wnoszą w rozwój państwa. Transformacja jest obecnie tak głęboka, że można ją określić jako najbardziej
decydujący moment w ich historii. Na czym ona
polega? – Narodowe koncerny naftowe szybko zdają
sobie sprawę z potrzeby odejścia od koncentracji na
wolumenach w kierunku realizacji wartości. W tym
środowisku o ograniczonym kapitale należy skupić się
na wydobyciu maksymalnej trwałej wartości z aktywów kapitałowych lub – innymi słowy – na robieniu
więcej za mniej. Chociaż przejście od ilości do wartości
nie jest nową koncepcją dla międzynarodowych koncernów naftowych (IOC), NOCs przyjęły tę strategię
dopiero niedawno – twierdzi EY.
Jednym słowem, także one systematycznie przestawiają
się na produkcję coraz bardziej opłacalnych dóbr. Rozwijanie aktywów petrochemicznych czy inwestycje
w odnawialne źródła energii i – generalnie – w zieloną
energetykę, to zmiana dokonująca się w skali globalnej, która w mniejszym lub większym stopniu dotyczy
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również koncernów narodowych. Sukces tej operacji
nie jest przesądzony, jednak – jak twierdzi EY – już się
rozpoczął. Koncerny narodowe, wchodząc w nowe obszary działalności, zachowają swoje kluczowe znaczenie
dla gospodarek i jeżeli będą w stanie zmaksymalizować
korzyści wynikające z wejścia w najbardziej dochodowe
obszary działalności, staną się motorem transformacji
całych gałęzi przemysłu.

II. Fuzja ORLENU i Lotosu: równanie
do czołówki
Fuzja ORLENU i LOTOSU ułatwi udział w tym wyścigu. Proces zbywania aktywów został tak pomyślany, by integracja stała się zarazem momentem
budowania nowego koncernu, w którym jedne
aktywa, mniej perspektywiczne, są zastępowane
innymi, bardziej atrakcyjnymi. W tym sensie fuzja,
choć wiąże się koniecznością pozbycia się pewnych
elementów działalności koncernu, jest szansą stworzenia nowej wartości, odejściem od koncentracji
na wolumenach na rzecz tworzenia wartości, na
„robieniu więcej za mniej”.
Czołowe europejskie koncerny są już w pełni
zintegrowane, posiadają w swoim portfelu aktywa umożliwiające im funkcjonowanie na kilku rynkach.
Shell to potentat na rynku naftowym, jednak
w swojej strategii realizuje cele związane z całą
energetyką: gaz, biopaliwa, OZE, sprzedaż energii
elektrycznej (w formule B2C), e-mobilty i wykorzystanie wodoru w transporcie. Dokładnie taki sam
zakres działalności zakłada strategia Totala.
Niemniejsze portfolio posiada BP (zawiera się w nim
jeszcze energetyka konwencjonalna), a także wodór,
którego w strategii koncernu jeszcze niedawno nie
było. Jednak w sierpniu, przy okazji ogłaszania wyników za II kwartał 2020 r., koncern przedstawił swoją
nową strategię. Według niej: „firma chce być zupełnie
innym rodzajem przedsiębiorstwa energetycznego do
2030 r.”, a do transformacji potrzebne będą: energia
odnawialna, bioenergia i wodór, uzupełnione o gaz.
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Norweski Equinor, czyli dawny Statoil, również
radykalnie poszerzył swój obszar działania. Świadczy o tym już sama zmiana nazwy w 2018 r., która
wynikała z nowej strategii: koncern przechodzi
transformację od koncernu kojarzonego jedynie
z ropą naftową i gazem ziemnym (jest największym
w Norwegii producentem ropy) do firmy zajmującej
pozycję jednego z największych producentów energii, pozyskiwanej z ropy naftowej, gazu ziemnego,
wiatru i słońca. Nazwa Equinor została utworzona
przez połączenie dwóch pojęć: „equi”, czyli równości,
równowagi oraz „nor”, podkreślającego norweskie
pochodzenie koncernu. Poza ropą i gazem, działa on w takich obszarach, jak e-mobility i wodór,
a także OZE, z których na pierwszy plan wybija się
morska energetyka wiatrowa (Equinor należy do
największych na świecie ich operatorów).
ENI (30 proc. jego udziałów należy do włoskiego
rządu) to także koncern, który konsekwentnie przeprowadza transformację. Rozpoczęła się ona już
w 2014 r., ale w lutym 2020 r. przedstawiła swój
długoterminowy plan strategiczny. ENI nazywa ją
nowym etapem ewolucji modelu biznesowego, który
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potrwa do 2050 r., czyli do osiągnięcia w koncernie
neutralności klimatycznej (2050 jako rok osiągnięcia
neutralności klimatycznej jest obecny już w zasadzie w każdej strategii dużych koncernów, także
największych polskich firm, jak PKN ORLEN czy
PGE). ENI, poza ropą i gazem, działa w biopaliwach,
OZE, e-mobility i w branży wodorowej.
Każda z tych firm jest w jakimś stopniu obecna
również w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, choć ich udziały są mocno zróżnicowane
i dotyczą tylko niektórych segmentów rynku.
Na przykład BP jest mocnym graczem na rynku
detalicznym i paliwa lotniczego w Polsce, Equinor blisko współpracuje z Polenergią w dziedzinie morskich farm wiatrowych. ENI sprzedaje
w naszym regionie produkty rafineryjne; ORLEN
już prowadził z nim interesy (w 2015 r. Unipetrol, spółka zależna PKN ORLEN, odkupiła od
włoskiego koncernu akcje Česká Rafinérská).
Najbardziej aktywne w naszym regionie są dwa,
dobrze zintegrowane koncerny: węgierski MOL
i austriacki OMV.
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AUSTRIACKIE INTERESY Z ROSJANAMI
OMV to koncern zintegrowany pionowo, czyli funkcjonujący od poziomu wydobycia po dystrybucję
i przetwórstwo. Dominującym udziałowcem spółki
jest austriacki Skarb Państwa.
Strategia Austriaków opiera się na czterech filarach: integracji pionowej, zwiększeniu ekspansji
międzynarodowej w obszarze wydobycia, przerobu
i handlu, budowie silnej obecności na rynku gazu
ziemnego w Europie oraz optymalizacji kosztów
we wszystkich obszarach działalności. Zakłada
zwiększanie konkurencyjności koncernu zgodnie
z diagnozą rynkową, według której w Europie będzie malał popyt na paliwa, rósł natomiast na petrochemikalia.
W przeszłości OMV, MOL i PKN ORLEN rozważały
możliwość nawiązania współpracy strategicznej
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i wymiany akcji. Dla polskiej spółki, austriacki koncern to konkurent w kilku dziedzinach, np. w petrochemii, którą jedna i druga spółka mają zamiar
rozwijać. Obie firmy planują rywalizację na podobnych rynkach. OMV jest również konkurentem
PKN ORLEN w segmencie detalicznym na rynku
czeskim: Austriacy mają tam 140 stacji, a należąca
do płockiej spółki Benzina – ponad 400.
Koncern posiada w swoim portfolio aktywa w segmencie wydobycia ropy i gazu (w Europie Środkowej, na Morzu Północnym, w Afryce i w Rosji),
trzy rafinerie (Schwechat w Austrii, Burghausen
w Niemczech i Petrobrazi w Rumunii), sieć stacji
benzynowych (ok. 2100 w dziesięciu krajach; OMV
koncentruje się na tych rynkach, na których dostawy
do stacji zapewniają własne rafinerie). Koncern jest
też właścicielem elektrowni gazowych w Rumunii
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Wykres III. Kapitalizacja rynkowa OMV (w mld euro)

Źródło: OMV, stan na 31.12.2020 r.

i Turcji, magazynów gazu w Niemczech i Austrii,
oraz sieci austriackich gazociągów. OMV działa
również w branży sprzedaży energii elektrycznej,
e-mobility i wodorowej. Po przejęciu 15 proc. udziałów w ADNOC Refining and Trading Joint Venture
w styczniu 2019 r., biznes rafineryjny został poszerzony o Środkowy Wschód. Roczna zdolność
przerobowa rafinerii OMV to 17,8 mln ton. Koncern
zatrudniał w 2019 r. 19 845 osób.
W zeszłym roku udział wydobycia gazu w całej
produkcji OMV wynosił 57 proc., a ropy – 43 proc.
Ważnym partnerem austriackiego koncernu jest
Rosja: w 2019 r. wydobywał tam dziennie 100 tys.
baryłek ekwiwalentu ropy (tylko w Rumunii wydobycie było większe – wynosiło 145 tys.). Dzienna
produkcja to 487 tys. baryłek ekwiwalentu ropy.
OMV to wierny partner Rosjan. Kluczowe znaczenie
dla koncernu ma budowa rosyjsko-niemieckiego,
niekorzystnego dla Polski gazociągu Nord Stream 2
(OMV jest jednym z partnerów tej inwestycji). Współ-
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praca OMV z Rosją jest intensywna i owocna (przez
część analityków, austriacka spółka uważana jest
za konia trojańskiego Gazpromu w Europie). Pierwszy kontrakt z Rosjanami został podpisany jeszcze
w czasach Związku Radzieckiego, w 1968 r.
Zarząd koncernu zdecydowanie opowiada się za
dokończeniem budowy Nord Stream 2, naciska
nawet w tej sprawie na UE. W lipcu tego roku prezes OMV Rainer Seele (nazywany niekiedy „człowiekiem Gazpromu”) powiedział w wywiadzie
dla „Frankfurter Allgemaine Zeitung”, że Europa
powinna odpowiedzieć na groźby amerykańskich
sankcji wobec firm, które biorą udział w budowie
i finansowaniu projektu Nord Stream. Seele domagał się od Europy „podjęcia działań na szczeblu
politycznym”. Od czasu, gdy Seele został prezesem
OMV, czyli od 2015 r., nie ustają spekulacje na temat
przejęcia przez Rosjan kontroli nad OMV.
Analitycy obawiają się, że ryzyko wchłonięcia OMV
przez Gazprom jest realne.
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MOL – SOJUSZNIK I KONKURENT
Z Rosjanami współpracuje również węgierski MOL,
choć akurat w jego przypadku o wymianie udziałów i wpuszczeniu spółek rosyjskich do koncernu
nie ma mowy. Wręcz przeciwnie – Rosjanie już
kiedyś byli w MOL-u, ale Węgrzy z wielkim hukiem
się ich pozbyli.

Węgrzy byli innego zdania. Według nich, OMV
nie konsultował z nimi swojej decyzji, nie ma
więc mowy o żadnym sojuszu, a Surgutnieftiegaz
to jedynie inwestor finansowy. Pojawiły się też
spekulacje, że wcześniejsze działania koncernu
OMV, który de facto jest strategicznym partnerem Rosjan w Europie Środkowo-Wschodniej,
było realizowane w interesie firm rosyjskich.

Rosyjski koncern Surgutnieftiegaz, który posiadał ponad 21 proc. akcji MOL-a, wycofał się
ze spółki siedem lat temu i obecnie to węgier- Walka węgierskiego rządu z Surgutski Skarb Państwa jest tam największym aknieftiegazem trwała dwa lata. Budapeszt powoływał się na nieprzejrzystą
cjonariuszem. Historię węgierskiego koncernu
strukturę właścicielską rosyjskiej spółki
i rosyjskiego udziałowca warto przypomnieć,
i odmawiał jej rejestraponieważ pokazuje
cji jako pełnoprawnego
ona, jak bardzo Buudziałowca. W rezultadapeszt jest zdeterminowany, by bronić
cie Surgutnieftiegaz nie
swojej niezależności,
miał
ani przedstawicieli
MOL jest jedną z największych firm w sektorze
a zarazem, jak realne
w zarządzie, ani prawa głonaftowo-gazowniczym w Europie Środkowej (...)
jest zagrożenie ze strosu podczas walnych zgrony rosyjskich firm.
madzeń akcjonariuszy.
24 maja 2011 r. premier
Kłopoty zaczęły się od austriackiego OMV, któ- Viktor Orban ogłosił, że Węgry porozumiały się
ry chciał przejąć MOL. Ponieważ Budapeszt nie
z rosyjskim koncernem Surgutnieftiegaz
zgodził się na to (działania Austriaków traktow sprawie odkupienia jego akcji za 1,88 mld
wał jak próbę wrogiego przejęcia), OMV sprzedał
euro, czyli za cenę niewiele wyższą od óww marcu 2009 r. cały posiadany pakiet 21,2 proc.
czesnej rynkowej wyceny akcji MOL. Transrosyjskiej firmie Surgutnieftiegaz za 1,4 mld euro.
akcję uznano za sukces węgierskiej strategii
Rosjanie oświadczyli, że przejęcie udziałów w MOL
utrzymania przez państwo kontroli nad MOL,
stanowi podwaliny pod długoterminową korzysta także za fiasko rosyjskich dążeń do zwiększenia
ną współpracę i będzie służyło bezpieczeństwu
zaangażowania w sektor paliwowy w Europie
Środkowej.
energetycznemu w Europie.
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Niezależnie jednak od tego, czy Rosjanie chcieli
przez Surgutnieftiegaz prowadzić jakąś swoją politykę w Europie Wschodniej czy nie, usunięcie ich
(a także OMV) z akcjonariatu pozwoliło uporządkować firmę od strony operacyjnej. Koncern się
umocnił, skoncentrował wokół węgierskiego Skarbu
Państwa, a także zabezpieczył przed wrogim przejęciem. MOL realizuje politykę zgodną z interesami
Budapesztu. Podmioty, które wcześniej wchodziły
do akcjonariatu – OMV i Surgutnieftiegaz – mogły
(potencjalnie) realizować inne cele niż chciał akcjonariusz państwowy. Spółka zapewniła sobie pełną
decyzyjność i sterowność, co w takiej sytuacji rynkowej, jak obecnie, gdzie liczy się klarowna wizja,
szybkość decyzji i umiejętność odpowiedzi na nowe
wyzwania, jest konieczne do osiągnięcia sukcesu.
Zarówno OMV, jak i Surgutnieftiegaz nie gwarantowały, że będą lojalnymi sojusznikami zarządu
w realizacji jego biznesowych celów.
Twarda walka z rosyjskim udziałowcem nie przeszkodziła MOL-owi w rozwijaniu biznesu z rosyjskimi firmami, zgodnie z interesami węgierskiej spółki.
Rosja jest partnerem dla Budapesztu w zakresie
energii jądrowej oraz dostaw gazu. W czerwcu
MOL ogłosił, że dołączy do konsorcjum budującego
TurkStream – gazociąg, który tłoczy błękitne paliwo
z Rosji do Turcji i dalej, do Europy południowej
i południowo-wschodniej.
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MOL jest jedną z największych firm w sektorze naftowo-gazowniczym w Europie Środkowej, a także
największą spółką na Węgrzech pod względem
wartości przychodów ze sprzedaży. Koncern zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu (m.in. ze złóż w Rosji i Kazachstanie),
rafinacją ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową
i detaliczną produktów rafineryjnych. Kontroluje słowacki Slovnaft i włoską rafinerię IES, ma
udziały w chorwackiej firmie naftowej INA. Działa w ponad 30 krajach (aktywa produkcyjne ma
w ośmiu, posiada też cztery rafinerie i dwie jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na
warszawskiej giełdzie. W kwietniu 2020 r. Grupa
MOL nabyła od Chevron Global Ventures i Chevron
BTC Pipeline 9,57 proc. udziałów w polu naftowym
Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) w Azerbejdżanie i 8,9
proc. udziałów w rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan
(BTC). W marcu 2020 r. MOL, który jest operatorem
koncesji wydobywczej 820S, odkrył ropę i gaz na
Morzu Północnym.
Jego cele są zbliżone do celów OMV i w wielu przypadkach spójne z koncepcją rozwoju PKN ORLEN.
MOL spodziewa się w długiej perspektywie zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, chce mocniej zdywersyfikować działalność. Stawia na petrochemię
i na rozwój usług dla klienta detalicznego. MOL
zakłada, że do 2030–2040 roku alternatywą dla
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paliw kopalnych staną się samochody elektryczne,
a klienci będą oczekiwali, że stacje zaoferują im
więcej usług niż do tej pory. Koncern ma około 1,9
tys. stacji paliw i zatrudnia 26 tys. osób.
MOL jest mocnym graczem na rynku gazowo-naftowym w naszym regionie Europy. Ma silną pozycję
w regionie, chociażby pod względem udziałów
w rynku sprzedaży detalicznej paliw: w Czechach
jest drugi po kontrolowanym przez PKN ORLEN
Unipetrolu, z 20 proc. udziałem w rynku, na Węgrzech, Słowacji, Bośni i Hercegowinie czy Chorwacji – pierwszy, w Rumunii i Słowenii – trzeci,
a w Serbii – piąty. Stacje MOL funkcjonują pod
sześcioma markami.
W przeszłości istniały plany nawiązania bardzo
bliskiej współpracy MOL-a z ORLENEM, a nawet
wymiany aktywów. 22 listopada 2003 r. ówczesny
prezes PKN ORLEN Zbigniew Wróbel podpisał
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z szefem MOL list intencyjny, którego finałem miała
być fuzja obu firm. Z połączenia nic nie wyszło.
MOL w kilku przypadkach konkurował z ORLENEM, np. o rynek słowacki, chorwacki, a także
węgierski i czeski.
Rynek polski od wielu lat pozostawał w orbicie
jego zainteresowań. Jego stacje funkcjonują u nas
pod marką Slovnaft. O chęci zwiększenia swojego
stanu posiadania w Polsce MOL mówił już wielokrotnie. Np. w 2017 r. prezes koncernu Ferenc
Horvath oświadczył, że rozważyłby ofertę zakupu
stacji paliw w Polsce, gdyby taka się pojawiła.
Wtedy takiej możliwości jeszcze nie było. Natomiast
jest teraz i to w znacznie szerszym zakresie niż 3 lata
temu. MOL to dla PKN ORLEN potencjalnie interesujący partner, a współpraca z nim może okazać się korzystna nie tylko dla obu koncernów, ale i dla naszej części
Europy.
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ŚWIAT DYKTUJE WARUNKI FUZJI
Unia Europejska jest liderem na rynku zielonej
energii i nie ma zamiaru dzielić się tym z nikim
innym. Ten ambitny cel jest wyrażany zarówno
w oficjalnych dokumentach Komisji Europejskiej,
jak i w wypowiedziach jej liderów, np. przewodniczącej KE, Ursuli von der Leyen: – Światowe przywództwo UE w dziedzinie czystej energii i klimatu
jest wpisane w jej cele międzynarodowe. Zmiany
klimatyczne działają jako „mnożnik zagrożeń”, przyczyniając się do globalnej niestabilności i przepływów
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migracyjnych na dużą skalę. („Fourth report on the
State of the Energy Union”).
W Unii Europejskiej cele strukturalne i programowe
stały się zarazem celami partyjnymi jej czołowych
przywódców. Mimo że UE odpowiada jedynie za
około 10 proc. światowej emisji CO2 to jednak ponad
40 proc. ogółu światowych środków publicznych
przeznaczonych na finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu pochodzi z jej źródeł.
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I. Unia reguluje coraz mocniej
Komisja Europejska nie wyrzeknie się tej przywódczej roli, zwłaszcza, że bywa ona traktowana jako
element sporu konkurencyjnego UE ze Stanami
Zjednoczonymi. Nie jest to tylko konkurencja rynkowa i gospodarcza, ale ideowa, pozwalająca Komisji
Europejskiej na sprawowanie funkcji moralnego
przywództwa ekologicznego nad resztą świata.
Z takiej roli – moralizatorskiej i ideologicznej,
a także technologicznego i gospodarczego lidera
w dziedzinie ekologii – Unia nie zrezygnuje, zwłaszcza, że staje za nią opinia publiczna Zachodu, która
takie postawy wykreowała i je promuje. 2/3 światowej populacji uznaje zmieniający się klimat za zagrożenie dla ich krajów. Coraz więcej osób decyduje
się na alternatywne napędy w motoryzacji (pojazdy
elektryczne, hybrydowe), wybierają także niskoemisyjną energię dla domów (gaz, prosumenckie OZE).
Zwrot ku ekologii ma u swoich źródeł ochronę klimatu, jednak nie jest to jedyny motyw dokonujących
się zmian. Towarzyszy mu przekonanie, wyrażane
przez największe gospodarki europejskie, Wielką
Brytanię, UE, że transformacja oparta na redukcji
CO2 i „zielonej” ekonomii na nowo zdefiniuje gospodarczy porządek świata. Dla państw, które są
liderem zmian, wykorzystują nowe ekologiczne
technologie, oznacza to perspektywę zdobycia strategicznej przewagi w globalnej gospodarce, układanej według nowych, „zielonych” paradygmatów.
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Zasada ta dotyczy zarówno rządów, wielkich organizacji międzynarodowych, a także firm (najczęściej
wspieranych przez rządy, które są liderami ekologicznej transformacji). Korporacje zdają sobie sprawę,
że właśnie teraz dokonuje się zwrot w gospodarce,
który – jeżeli wyjdą z niego zwycięsko – zapewni im
przewagę konkurencyjną na wiele lat. Stąd niemal
powszechne wpisywanie do swoich strategii przez
liczące się firmy perspektywy 2050 r. u jako daty
granicznej osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Neutralność klimatyczna oznacza, że emisyjność
netto gospodarki jest równa zeru (wytwarzane
emisje gazów cieplarnianych, przede wszystkim
dwutlenku węgla, ale nie tylko) są równoważone
przez ich pochłanianie. Do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r. zobowiązała się już
Szwecja, a do 2050 r. – Francja, Niemcy, Dania
i Węgry. Do swoich strategii wpisują neutralność
klimatyczną wielkie korporacje międzynarodowe
i narodowe, a także nasze największe spółki pali-
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wowo-energetyczne, m.in. PKN ORLEN, PGNiG
czy PGE. Nowa ekonomia, oparta na źródłach
odnawialnych, przyjazna środowisku, jest obecnie dominującą narracją w Unii Europejskiej.
Gospodarka musi się im podporządkować, chociaż zdaje sobie sprawę z kosztów, jakie z tym się
wiążą. Strategie firm paliwowo-energetycznych
podporządkowują się nowym paradygmatom
ekonomii i w wielu przypadkach stają się ich
priorytetem. Koncerny nie mają innego wyjścia,
zwłaszcza, że nowej, ekologicznej gospodarce towarzyszą twarde regulacje, których przestrzeganie staje się koniecznością. Regulacji dotyczących
dekarbonizacji i ochrony klimatu gwałtownie
przybywa: w Porozumieniu Paryskim jest ich
ponad 1200 wobec 60 w 1997 r., po Kioto.
Zdają sobie z tego sprawę wszyscy uczestnicy
życia gospodarczego, chociaż wiedzą również,
że za zwrot ku zielonej energetyce trzeba będzie słono zapłacić. Trzy lata temu John Cooper,
dyrektor generalny FuelsEurope, organizacji
zrzeszającej właścicieli unijnych rafinerii, mówił
w wywiadzie dla WNP, że jeśli nadal będą musiały one ponosić koszty regulacyjne związane
z unijną polityką klimatyczną, zaczną przegrywać konkurencję z zakładami spoza UE. We-
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dług niego, całkowity koszt stosowania unijnego prawa, który wpływa na konkurencyjność
europejskich rafinerii, szacuje się na poziomie
aż 0,7–1,95 dol. za każdą baryłkę przerabianej
ropy. Nie zmienia to jednak jego diagnozy, według której ekologia stała się faktem. – W myśl
naszej wizji – pisze FuelsEurope w „Wizja 2050.
Ścieżka ewolucji branży rafineryjnej i paliw
płynnych” – europejscy obywatele i przedsiębiorstwa zaopatrywani będą w paliwa płynne oraz
produkty o coraz mniejszej intensywności emisji,
stosowane w coraz bardziej wydajnych pojazdach, tym samym tworząc długoterminowy plan
w kierunku silnej gospodarki niskoemisyjnej.
Rynek na paliwa płynne kurczy się szybciej, niż
sądzono. Jeszcze pod koniec 2019 r. dominowała
opinia, że szczyt globalnego popytu na ropę naftową i paliwa płynne nastąpi w latach 2030–2040.
Obecnie bardzo prawdopodobne jest skrócenie
tego horyzontu. Według raportu z 2020 r. Energy
Outlook 2050 koncernu BP, rosnący popyt na
ropę naftową już się zakończył, a wielkość jego
konsumpcji może już nie powrócić do poziomów
sprzed pandemii. BP twierdzi, że zużycie ropy
mogło już osiągnąć szczyt.
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II. Nowy „Zielony Ład”
11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zaprezentowała „Europejski Zielony Ład” (Green New Deal).
Jego celem jest osiągnięcie w UE do 2050 r. neutralności klimatycznej, opartej na dekarbonizacji.
Według tej koncepcji, inwestycje finansowane przez
unijny budżet będą musiały prowadzić do redukcji
emisji CO2. Unia chce przeznaczyć na finansowanie
związane bezpośrednio z Zielonym Ładem około
350 mld euro w najbliższej perspektywie budżetowej 2021–2027. Zasada finansowego wspierania
projektów redukujących emisję CO2 będzie obowiązywała w całej Unii.
W ramach przypadającej Polsce części budżetu
UE, wszystkie środki wchodzące w skład unijnych
programów (Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Funduszu Spójności i programu
„Łącząc Europę”) przynajmniej w 30 proc. muszą
zostać przeznaczone na realizację celów związanych
z Zielonym Ładem. – Mimo nieprzystąpienia Polski
do Europejskiego Zielonego Ładu oraz nominalnie
niskich kwot przeznaczonych na ten cel, istotna część
funduszy przysługujących Polsce w ramach unijnego
budżetu, będzie musiała zostać wykorzystana na
cele polityki klimatycznej. Spośród ok. 140 mld euro
bezzwrotnych, przeznaczonych dla Polski środków
z Unii Europejskiej na kolejne 7 lat, co najmniej 46,5
mld euro (a więc ponad 200 mld złotych) będzie mogło
być wykorzystane wyłącznie na cele realizujące założenia Europejskiego Zielonego Ładu, w tym przede
wszystkim „zielonej” transformacji energetycznej –
piszą autorzy raportu „Drogi Nowy Ład. Green New
Deal. Warianty realizacji i skutki dla Polski oraz
Unii Europejskiej”, przygotowanego przez Warsaw
Enterprise Institute.
Żeby więc skorzystać z unijnych pieniędzy, trzeba
będzie realizować cele wyznaczone przez Zielony
Ład. Nawet, jeżeli uda się je wykorzystać, to i tak
pokryją one tylko część wydatków, jakie pochłonie transformacja gospodarki. Według Komisji Europejskiej, osiągnięcie neutralności klimatycznej
w 2050 r. będzie wymagało podniesienia poziomu inwestycji w energetyce i w jej infrastrukturę
z 2 proc. do 2,8 proc. unijnego PKB. Oznacza to wy-
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datki wysokości 520–575 mld euro rocznie. Koszty
są gigantyczne chociażby z tego powodu, że gospodarka Unii jest nadal mocno uzależniona od paliw
kopalnych i chociaż ich udział spada, to i tak aż ok.
75 proc. to paliwa emisyjne (ropa naftowa, produkty
ropopochodne, gaz ziemny).
Polska na razie nie zadeklarowała się w sprawie
terminu osiągnięcia neutralności klimatycznej,
gdyż jej punkt wyjścia jest inny niż większości krajów unijnych. Nasza gospodarka, oparta na węglu,
należy do grupy gospodarek wysokoemisyjnych.
W związku z tym, koszty jej transformacji będą bardzo wysokie. Według raportu McKinsey „Neutralna
emisyjnie Polska 2050”, osiągnięcie neutralności
klimatycznej będzie oznaczało dla naszej gospodarki
poniesienie ciężaru w wysokości ok. 857 mld euro,
z czego wydatki inwestycyjne wyniosą 381 mld euro,
a koszty operacyjne – 476 mld euro.

III. Unia uzależniona od surowców
kopalnych
Zielony Ład to nie tylko bardziej ekologiczne warunki życia, ale również mniejsze uzależnienie unijnej
gospodarki od notowań surowców, na które Stary
Kontynent ma stosunkowo niewielki wpływ. UE jest
mocno uzależniona od surowców kopalnych, choć
nie wszystkie państwa odczuwają to jednakowo.
Jednak w perspektywie Unii jako jednego, polityczno-gospodarczego organizmu ten aspekt zależności
jest podkreślany w Brukseli dosyć mocno.
W okresie wysokich cen za ropę i gaz, zależność
przekłada się na znaczne kwoty, sięgające setek miliardów euro: szczyt zależności wypadł w 2013 r.,
kiedy rachunek za import wyniósł ponad 400 mld
euro (3 proc. unijnego – EU-28 – PKB). Potem przez
kilka lat spadał (do 1,4 proc. PKB Unii w 2016 r.), co
było głównie efektem malejących notowań ropy na
rynkach światowych, by znowu zacząć rosnąć (2,1
proc. PKB w 2018 r.). W 2018 r. 69 proc. łącznego bilansu importowego surowców kopalnych stanowiła
ropa, 27 proc. – gaz, a 4 proc. – węgiel kamienny.
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Wykres IV. wartość importu surowców kopalnianych w ue (w mld euro)

Źródło: European Commission, Energy prices and costs in Europe, Brussels, 14.10.2020 r.
Teraz sytuacja wygląda trochę inaczej, bo ceny
ropy i gazu zaczęły spadać pod koniec 2019 r.,
a w pierwszej połowie 2020 r. dołożył się do tego
trendu COVID-19, który mocno uderzył w działalność gospodarczą i transport. – COVID-19 przyspieszył rosnącą penetrację rynku energii odnawialnej, do
czego zachęca unijna polityka czystej energii, przyczyniając się do zmniejszenia obecności węgla i gazu
w miksie elektroenergetycznym – twierdzi Komisja
Europejska w raporcie „Energy prices and costs in
Europe”, opublikowanym w październiku 2020 r.
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Choć nie zmienia to faktu, że UE nadal jest
największym na świecie importerem energii,
to jednak tendencja, by to zmienić, jest coraz
bardziej widoczna. Większa niezależność energetyczna UE może zostać zrealizowana dzięki
Zielonemu Ładowi. To jeden z mocniejszych
motywów jego realizacji, za którym stoi również
walka o zmniejszenie zależności finansowej od
zawirowań na globalnych rynkach surowców
kopalnych, podlegających coraz mocniejszym
fluktuacjom.
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IV. Polska gospodarka czeka na fuzję
Transformacji energetycznej Polski nie dokona
tylko rząd, tworząc mechanizmy ułatwiające ten
proces, asygnując środki z budżetu państwa czy
rozdzielając fundusze unijne. W transformację muszą włączyć się firmy, kluczowe z punktu widzenia
całego przemysłu. Wynika to zarówno z ich celów
biznesowych, w których zielona transformacja staje się warunkiem prowadzenia konkurencyjnej
działalności, jak i z ich znaczenia dla całej polskiej
gospodarki. Z tego punktu widzenia fuzja ORLENU
i LOTOSU, a w przyszłości również PGNiG, jest konieczna, gdyż tworzy koncern o dużej sile przebicia,
konkurencyjny na rynku krajowym i zagranicznym,
posiadający ponadprzeciętne możliwości inwestowania w perspektywiczne technologie i zdolnego do
prowadzenia badań nad poszukiwaniem nowych
źródeł energii.
Taki punkt widzenia sprawił, że Agencja Moody’s
podwyższyła perspektywę ratingu koncernu
z negatywnej na pozytywną i utrzymała rating na
poziomie Baa2. Analitycy Moody’s podkreślają
strategiczne dla Polski znaczenie ORLENU jako
lidera na rynku paliwowym, który – realizując
inwestycje w zero- i niskoemisyjne źródła energii,
m.in. morskie farmy wiatrowe, będzie odgrywał
także kluczową rolę w transformacji energetycznej
kraju. Moody’s zwraca uwagę na wysoki poziom
integracji między obszarem rafineryjnym, petrochemicznym i detalicznym. Ponadto wskazuje na
istotny wkład koncernu w PKB i jego pozycję jako
głównego pracodawcy w Polsce.
Według agencji ratingowej, PKN ORLEN umacnia
swoją pozycję finansową i wiarygodność wśród
inwestorów, a prowadzone przez niego akwizycje,
konsolidujące polski sektor energetyczny, wpłyną
pozytywnie na wzrost dywersyfikacji biznesowej
koncernu oraz stabilność przepływów pieniężnych.
Planowane przejęcia znacznie zwiększą wielkość
EBITDA połączonej Grupy i jej odporność na czynniki makroekonomiczne.
W podobnym duchu wypowiedziała się agencja
Fitch Ratings, która utrzymała ocenę ratingową
koncernu na poziomie „BBB-” ze stabilną perspek-
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tywą finansową. Analitycy agencji podkreślają, że
akwizycja aktywów wydobywczych, dystrybucyjnych i energetycznych PGNiG (ORLEN zapowiedział przejęcie tego koncernu tego samego dnia,
kiedy uzyskał zgodę KE na fuzję z LOTOSEM),
w połączeniu z przejęciem aktywów wytwórczych
i dystrybucyjnych Grupy Energa, będzie opłacalna
dla ORLENU. Jest to związane z prognozowaną
zmianą miksu energetycznego Polski, który zakłada większe wykorzystanie w przyszłości energii
elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
i gazu ziemnego.
Takie zapisy są zawarte w kierunkach strategicznych ORLENU, według których transformacja energetyczna w Polsce doprowadzi do
poważnych zmian w krajowym systemie energetycznym. Spowoduje przede wszystkim wzrost
popytu na energię elektryczną i gaz ziemny wykorzystywany do wytwarzania energii. Elektrownie
gazowe będą stopniowo zastępować elektrownie
i elektrociepłownie węglowe. Zapewnią również
stabilne źródło dla zaspokojenia nowego popytu,
ustabilizują rosnący udział energetyki odnawialnej. Według scenariusza zakładającego pełną
dekarbonizację, popyt na energię elektryczną
w Polsce zwiększy się z obecnych 150 TWh do
217 TWh w 2030 r. (scenariusz bazowy zakłada
wzrost do 173 TWh).

V. Zmiana paradygmatów biznesu.
Kredyty dla ekologicznych
Agencje ratingowe oceniając ORLEN, zarówno Moody’s jak i Fitch, wysoko premiują zarówno połączenie różnego rodzaju aktywów, które dokona się
w wyniku fuzji, jak i jego nastawienie na inwestycje w zieloną energię. Pozytywne oceny dążenia
do niskoemisyjności wynikają z tego, że obecnie
zwrot ku zielonej energetyce jest zjawiskiem niemal powszechnym, aprobowanym i realizowanym
przez liczące się koncerny paliwowo-energetyczne.
Transformacja energetyczna dokonująca się na poziomie firm jest obecnie warunkiem sine qua non
funkcjonowania w światowym biznesie.
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Wykres V. udział nośników w finalnej konsumpcji energii w europie (proc.)

Źródło: PKN ORLEN, IFA

Wpisanie jej w strategię firmy pozycjonuje ją
jako przedsiębiorstwo nowoczesne, realizujące
oczekiwania społeczne, deklarujące otwartość
na unijne regulacje związane z Nowym Zielonym
Ładem, otwarte na nowe technologie. Umożliwia
zarazem sięgnięcie do międzynarodowych źródeł
finansowania, coraz mocniej sprofilowanych na
energię odnawialną, nieprzychylną surowcom
kopalnym. Globalny rynek finansowy podąża podobnym torem jak cała gospodarka, wspierając
coraz częściej te projekty, które spełniają kryteria
niskoemisyjności.
W 2019 r. rynek przejęć i refinansowania aktywów energetycznych (głównie dostaw energii na
dużą skalę i projektów infrastrukturalnych) wzrósł
ponad dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady, osiągając wartość przekraczającą 140 mld dol. Jest on
napędzany restrukturyzacją przemysłu naftowego
i gazowego oraz energetyki, a czynnikiem ułatwiającym wzrost są akomodacyjne warunki finansowe.
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– Chociaż refinansowanie istniejących aktywów nie
dodaje bezpośrednio nowych projektów do miksu,
odgrywa ważną rolę w inwestycjach energetycznych,
stwarzając inwestorom możliwości recyklingu kapitału, obniżania kosztów finansowania i zwiększania zaufania sprzyjającego podejmowaniu nowych
projektów – twierdzi International Energy Agency.
Eksperci IEA przyznają, że rynki finansowe mogą
odgrywać rolę wzmacniającą inwestycje energetyczne zarówno pod względem negatywnym, jak
i pozytywnym. IEA spodziewa się, że w najbliższym czasie – mimo obecnej na rynku niepewności – pojawią się warunki do refinansowania
i przejęć, pomagające obniżyć koszty finansowania,
zwiększające zaufanie inwestorów. Mogą stać się
one bardziej atrakcyjne dla inwestorów instytucjonalnych poszukujących zysku, nie bojących
się ryzyka, biorących na celownik takie aktywa,
jak odnawialne źródła energii, infrastrukturę
energetyczną, inne kapitałochłonne technologie
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Wykres VI. Akwizycje i refinansowanie na rynku aktywów energetycznych
(w mld dol.)

Źródło: IFA

Wykres VII. finansowanie przez inwestorów instytucjonalnych akwizycji
i refinansowania projektów energetycznych w wybranych sektorach (MLD dol.)

Źródło: IFA
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o wiarygodnych profilach przychodów. Taka
tendencja jest widoczna już od pewnego czasu.
Z drugiej jednak strony, sektor finansowy zdaje
sobie sprawę z ryzyka, jakim obarczone są tego
typu inwestycje. W branży bankowej i ubezpieczeniowej już od pewnego czasu funkcjonuje
pojęcie „ryzyka klimatycznego”. Oznacza ono
nie tyle ryzyka związane ze zmianą klimatu, np.
podnoszenie się poziomu mórz, co wprowadzenie przez rządy czy międzynarodowe organizacje
przepisów, norm czy podatków (trudnych do
przewidzenia) dotyczących ochrony środowi-

ska, co oczywiście musi się odbić na zdolności
do realizowania zobowiązań kredytowych firm.
Zwrot ku ekologii i odwrót od paliw kopalnych stał
się zjawiskiem powszechnym, dobrze widocznym na
rynku finansowym. Europejski Bank Inwestycyjny
ma się przekształcić, według przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w „bank klimatyczny”, i inwestować tylko w ekologiczne projekty.
Z tanich pożyczek EBI, którego zarząd składa się głównie z ministrów finansów Unii Europejskiej, korzystało wiele polskich firm, m.in. PGE, Energa, Tauron.

Wykres VIII. Największe banki finansujące sektor paliw kopalnych w latach
2016–2019 (w MLD DOL.)

Źródło: PKN ORLEN, IFA
W podobnym kierunku idą banki komercyjne, np. ING Bank Śląski czy Credit Agricole
zapowiedział prowadzenie restrykcyjnej polityki pożyczkowej wobec spółek węglowych.
Finansowanie branży związanej z paliwami
kopalnymi kończą: Societe Generale, BNP Paribas, Santander, Nordea, mBank.
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Zrobił to również największy bank amerykański – JP Morgan. Należał on do tych instytucji
finansowych, które bardzo długo opierały
się naciskom swoich udziałowców i ekologów. Presja była bardzo mocna i wcale nie
ograniczała się do pisania petycji: w 2017
r. aresztowano ponad dwa tuziny aktywi-
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stów blokujących odziały banku w Seattle, w
styczniu 2020 r. działacze koalicji pod nazwą
Stop the Money Pipeline zaatakowali oddział
banku w Waszyngtonie, w lutym zakłócali
przemówienie prezesa
JP Morgan podczas spotkania z udziałowcami.

Zmiany w dziedzinie ekologii są tak szerokie
i głębokie, że oznaczają zmianę stylu życia,
podobną do tej jaką wywołała rewolucja
cyfrowa, mobilność i ekspansja Internetu.
Te dwie rewolucje –
ekologiczna i cyfrowa
– uzupełniają się wzajemnie, nadając sobie
JP Morgan w końcu
Zmiany w dziedzinie ekologii są tak szerokie i głę- dynamiki. Towarzyuległ: najpierw, w lutym
szy im powstawanie
bokie, że oznaczają zmianę stylu życia (...)
ruchów społecznych,
2020 r. poinformował,
że nie będzie już doraorganizacji i struktur
dzał ani pożyczał tym
podejmujących realne
i często agresywne działania wobec firm
klientom, którzy większość swoich przychoi instytucji nie spełniających reguł ochrodów czerpią z węgla. W lipcu poszedł dalej
i oświadczył, że stworzy wskaźniki „intenny klimatu.
sywności emisji dwutlenku węgla”, aby mieW przypadku rynku paliwowo-energetyczrzyć i porównywać emisje swoich klientów. W
kolejnym etapie, w październiku, zaczął ich
nego ich naciski koncentrują się ostatnio nie
zachęcać, by tak szybko jak się da odchodzili
tyle na samych koncernach, co na bankach
od paliw kopalnych.
ich finansujących. Stop the Money Pipeline,
czyli koalicja ponad 130 grup działających
Decyzja JP Morgan jest ważna dla całego sekna rzecz zakończenia finansowania firm nie
tora paliwowego, gdyż jest on największym
chroniących klimatu, powstała w styczniu
tego roku. Pod koniec września ponad sześćna świecie „bankierem paliw kopalnych”. Od
2016 do 2019 r. sfinansował tę branżę za podziesiąt organizacji zajmujących się ochroną
nad 268 mld dol. Odwrót JP Morgan od swośrodowiska i praw człowieka opublikowało
Principles for Paris-Aligned Financial Instiich tradycyjnych klientów interpretowany
tutions, czyli mapę drogową dla instytucji fijest jako ostateczne potwierdzenie końca ery
naftowo-gazowej i narodziny nowej epoki
nansowych, które chcą dostosować swoje mozielonej energetyki.
dele biznesowe do Porozumienia paryskiego.
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Decyzje JP Morgan Chase aktywiści uważają
za dobre, ale niewystarczające. – Największy na świecie pożyczkodawca branży paliw
kopalnych wyraźnie zasygnalizował, że gra
o paliwa kopalne dobiega końca. Jeśli jednak
Chase poważnie podchodzi do swoich zobowiązań klimatycznych, będzie musiał szybko
zastosować politykę zakazującą wszelkich
pożyczek spółkom węglowym i firmom, które
wciąż zwiększają produkcję paliw kopalnych.
Wizja 2050 jest dobra, ale potrzebujemy działań
na 2020 rok – mówił Alec Connon, koordynator
koalicji Stop the Money Pipeline.

To tylko jeden z elementów utrudniających
pozyskanie finansowania przez spółki wykorzystujące paliwa kopalne. Ma on jednak duże
znaczenie, gdyż powoduje, że presja na banki
staje się coraz większa. Kryteria ESG, które
do ochrony klimatu przywiązują dużą wagę,
zaostrzają się także dla sektora finansowego,
a to znaczy, że nie może on finansować kogo
chce i za ile chce. W rezultacie banki odcinają
się od branż wysokoemisyjnych, zmieniając
priorytety na ekologiczne. To teraz w tamtym
kierunku zmierza i będzie zmierzał coraz
szybciej strumień pieniędzy.

JP Morgan Chase nie zniknął więc z czarnej
listy tej organizacji. Jest na niej też Liberty
Mutual – jeden z największych na świecie
ubezpieczycieli firm działających w branży
paliw kopalnych, a także BlackRock – globalny
zarządca aktywów i dominujący w niej udziałowiec i inwestor. Aktywiści w pełni świadomie wzięli na celownik cztery podstawowe
sektory, bez których branża paliw kopalnych
nie może istnieć w obecnej postaci: banki,
ubezpieczycieli, zarządzających aktywami
i inwestorów instytucjonalnych.

Koncerny muszą więc zmienić wektory, bo bez
sektora finansowego, jego kredytów i polis,
nie da się realizować inwestycji.

Wszystkie te kampanie odbywają się pod hasłami: „Wall Street finansuje niszczenie klimatu”. Zatrzymanie tego strumienia pieniędzy
jest jednym z najważniejszych sposobów radzenia sobie z kryzysem klimatycznym.
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Potrzeby kapitałowe związane z transformacja
energetyczną są olbrzymie. Jest to proces kapitałochłonny, do którego realizacji potrzebna
jest duża pula środków. Fuzja czterech polskich firm: ORLENU, LOTOSU, PGNiG i Energii – to tworzenie organizmu, który tak duży
kapitał będzie w stanie pozyskać. Jak mówił
Karol Wolff, dyrektor biura strategii i projektów strategicznych PKN ORLEN, koncern
chce połączyć spółki z sektora energetycznego, paliwowego, aby stworzyć masę, która
pozwoli na uruchomienie zdolności i zasobów
łączonych spółek. Firmy nie będą konkurować
między sobą o te same fundusze potrzebne na
transformację, lecz będą ją razem realizować.
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VI. technologia na użytek ekologii
Fuzja pozwala osiągnąć na tyle dużą skalę działalności i tak wysoki poziom przychodów, że
poszukiwanie i tworzenie nowych technologii
staje się możliwe i opłacalne. Nowe technologie
ułatwiają nie tylko zdobycie przewagi konkurencyjnej, pracę nad paliwami przyszłości (w przypadku ORLENU i LOTOSU często wymieniany jest
w tym kontekście m.in. wodór), ale prowadzą
również do spadku ceny energii wytwarzanej ze
źródeł odnawialnych. Produkcja energii z OZE
staje się coraz bardziej opłacalna.
Według prognoz, technologia OZE będzie najtańszym źródłem energii już po 2025 r. Po 2030 r.
oczekuje się ekonomicznie opłacalnego zwiększenia skali zastosowań pojazdów elektrycznych i wodorowych w transporcie, a także magazynowania energii z odnawialnych źródeł

energii. Z biegiem lat, pozyskiwanie energii ze
źródeł odnawialnych będzie coraz tańsze, natomiast systematycznie będzie drożała energia
z paliw kopalnych – najmocniej z węgla i z ropy.
Taniejąca energia ze źródeł odnawialnych to
efekt rozwoju technologicznego, a także coraz
większej skali wykorzystania OZE. Jednak tempo obniżek (i podwyżek – w przypadku paliw
kopalnych), nie jest jednakowe we wszystkich
regionach świata. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii, w USA energia wytwarzana
z węgla podrożeje, ale mniej niż w UE (z 115 dol./
MWh w 2019 r. do 185 dol./MWh w 2040 r.).
W Chinach cena energii z węgla wzrośnie z 75
dol./MWh do 155 dol./MWh. Zarówno w UE, jak
i w USA i Chinach spodziewana jest obniżka

Wykres IX. Koszty produkcji energii elektrycznej w nowych elektrowniach
w unii europejskiej (dol./mWh)

Źródło: IEA, wysokienapięcie.pl
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za produkcję energii z atomu. W przypadku
gazu cena wzrośnie we wszystkich regionach,
ale najbardziej w Unii. Fotowoltaika, energia
z elektrowni wiatrowych – lądowych i morskich
– będzie w 2040 r. bardziej opłacalna we wszystkich trzech największych gospodarkach świata
niż jest teraz, choć w Unii Europejskiej powinna
być najtańsza.

VI. globalne skutki pandemii
Pandemia, których skutków doświadcza globalna
gospodarka od marca 2020 r., z chwilowym oddechem w lecie, przyspieszyła procesy widoczne na
rynku paliw i energii już od kilku lat. Czy pandemia już na stałe zmieniła oblicze rynku paliw? Tak
twierdzi firma konsultingowa DNV GL doradzająca
przedsiębiorstwom z branży naftowej i OZE: pandemia doprowadziła do trwałego przeobrażenia
zachowań w podróżowaniu, dojazdach do pracy
i w nawykach osób zatrudnionych. Zmiany te
zmniejszą zużycie energii, ograniczą popyt na paliwa kopalne wykorzystywane w transporcie, a także
w produkcji żelaza i stali. Na znaczeniu zyskają źródła odnawialne. – Doświadczenia pandemii trwale
zmieniły postawy konsumentów i pracowników: nikt
z nas nie będzie już taki sam, jak kiedyś – twierdzi
EY w raporcie „COVID-19: Jakie kolejne, kluczowe
decyzje będą musiały podjąć przedsiębiorstwa?”.
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Skutki pandemii były mocno odczuwalne na
rynku paliwowym. Na początku roku wydawało się, że pierwszy kwartał 2020 r. będzie
lepszy niż końcówka 2019 r., która mocno dała
się we znaki firmom paliwowym. W styczniu
spadał jednak globalny popyt na ropę naftową,
nie wzrosły marże na dieslu pomimo wejścia w
życie nowych regulacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczących ograniczenia konsumpcji ciężkiego oleju w transporcie morskim.
Miały one spowodować przesunięcie się popytu
z produktów o dużej zawartości siarki (HSFO) na
lżejsze i czystsze paliwo. Ekonomiści spodziewali
się, że sytuacja jest przejściowa i najpóźniej pod
koniec pierwszego kwartału, marże się poprawią
i wzrośnie popyt na ropę.
Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu
Naftowego, wyniki dwóch pierwszych miesięcy
2020 r. rzeczywiście sugerowały, że wchodzimy
w kolejny rok wzrostów konsumpcji paliw. Tymczasem od marca rynek mocno odczuł ograniczenia związane z obostrzeniami wprowadzonymi
w związku z pandemią i kolejne trzy miesiące
były dla rynku paliw stracone. W czerwcu nastąpiło odbicie, ale nie na tyle duże, aby zrównoważyć straty z poprzednich miesięcy. Gospodarka
polska mocno wyhamowała, a to musiało się
przełożyć na wyniki sprzedaży paliw. W sto-
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sunku do I półrocza 2019 r. konsumpcja paliw
płynnych w Polsce obniżyła się o 8 proc. O tyle
samo zmniejszył się popyt na same tylko paliwa
silnikowe. W przypadku tych paliw wynik był
o 9 pkt proc. gorszy od wyniku za I kwartał
2020 r. Oficjalna konsumpcja oleju napędowego
w I półroczu 2020 r. była niższa niż w I półroczu
2019 r. o 4 proc. Oznacza to, że sprzedaż paliwa dla transportu zaopatrzeniowego obniżyła
się w mniejszym stopniu niż dla rynku benzyn.
Konsumpcja benzyn silnikowych obniżyła się
o 11 proc., a jeszcze po I kwartale 2020 r. była
o 1 proc. wyższa niż po I kwartale 2019 r. Spadek popytu w pierwszych sześciu miesiącach
2020 r. dotknął też rynku gazu płynnego LPG,
i to w stopniu wyższym niż rynku benzyn silnikowych. Zapotrzebowanie na ten alternatywny
dla benzyn produkt było o 16 proc. niższe niż
przed rokiem. Skutki ograniczeń pandemicznych najbardziej odczuł rynek paliwa lotniczego
JET – jego sprzedaż spadła aż o 53 proc. POPiHN
twierdzi, że nie ma szans na szybki powrót rynku
tego paliwa – ani krajowego, ani międzynarodowego – do stanu sprzed marca 2020 r. Prognozę
potwierdzają dane POPiHN po trzech kwartałach:
w Polsce zużyto o 2 mln m sześc. paliw płynnych
mniej niż w tym samym okresie 2019 r.
Pandemia doprowadziła do ograniczenia sprzedaży wszystkich gatunków paliw płynnych – zarówno silnikowych, jak i opałowych. Szczególnie
dotkliwie ucierpiał rynek paliw lotniczych. Pandemia COVID-19 spowodowała więcej zakłóceń
w sektorze energetycznym niż jakiekolwiek inne
wydarzenie w najnowszej historii. Jej skutki
będą odczuwalne przez wiele lat. Jaki będzie
jej wpływ w przejściu globalnej gospodarki na
czystą energię? – Jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy dzisiejszy kryzys stanowi przeszkodę dla
wysiłków na rzecz stworzenia bezpieczniejszego
i bardziej zrównoważonego systemu energetycznego, czy też katalizator przyspieszający tempo
zmian. Pandemia jest daleka od zakończenia,
pozostaje wiele niewiadomych, a kluczowe decyzje dotyczące polityki energetycznej nie zostały
jeszcze podjęte – piszą autorzy raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) „World Energy
Outlook 2020”.
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Według nich, globalne zapotrzebowanie na energię spadnie w 2020 r. o 5 proc., emisja CO2 związana z energią obniży się o 7 proc., a inwestycje
w energetykę – aż o 18 proc. Skutki pandemii różnią się w zależności od paliwa. Szacowany spadek zapotrzebowania na ropę naftową o 8 proc.
i zużycia węgla o 7 proc. kontrastuje z niewielkim
wzrostem odnawialnych źródeł energii (o 0,9
proc.). Spadek zapotrzebowania na gaz ziemny
wynosi około 3 proc. Globalne zapotrzebowanie
na energię elektryczną wydaje się obniżać stosunkowo skromne – o 2 proc. w skali roku. Spadek o 2,4 gigaton (Gt) przywraca roczną emisję
CO2 do poziomu sprzed dziesięciu lat.

logiczną naturę, która powoduje, że konsekwencje gospodarcze, ponoszone przez różne sektory,
zależą od tego, czy są bardziej pracochłonne, czy
kapitałochłonne. Dlatego na długotrwałe skutki
pandemii należy patrzeć sektorowo. Najbardziej dotknięte zostały sektory świadczące usługi
powiązane z bezpośrednim kontaktem między
ludźmi: transport lotniczy, transport publiczny,
imprezy masowe, kina, teatry, galerie. W sektorze
energii wtórne skutki ograniczenia transportu
silnie dotknęły przemysł rafineryjny oraz wydobycie ropy naftowej. Ograniczenie kontaktów
między ludźmi nie wpłynęło na sektor utilities
(media – dostawy wody, prądu, działalność zakładów użyteczności publicznej). Spadki zużycia
Efekty kryzysu mogą być zbliżone do wcześniejenergii elektrycznej są powiązane ze spadkami
szych, choć skala obecnych jest znacznie więkprodukcji w przemyśle. Zwiększenie dystansu
sza niż poprzednich i de facto trudno porówspołecznego, zmniejszające ryzyko nawrotu tej
nywalna. Nie mniej jednak zestawiając obecne
pandemii, a także pojawienia się kolejnych,
spowolnienie gospodarki z innymi podobnymi
skoryguje lub zmieni modele biznesowe we
kryzysami, można dojść do wniosku, że okres
wszystkich sektorach gospodarczych, gdyż
odbudowy gospodarki po spowolnieniach ceukształtuje nowe relacje pomiędzy zaangachuje się zwiększoną jej
żowaniem kapitału
emisyjnością. Tak było
i pracy. Zmiana zana przykład w Niemchowania konsuczech. Autorzy raportu
mentów spowoduje,
WEI twierdzą wręcz, że
że popyt na usługi
(…) na długotrwałe skutki pandemii należy patrzeć
transportowe bępandemia koronawirusa
sektorowo. Najbardziej dotknięte zostały sektory
dzie się odbudowyi kryzys gospodarczy
świadczące usługi powiązane z bezpośrednim konmoże stwarzać poważwał wolniej i w innej
taktem między ludźmi.
ny problem na drodze
strukturze (transport publiczny vs.
osiągnięcia neutralności
prywatny, współklimatycznej Unii Europejskiej w 2050 r. Choć krótkoterminowy efekt
dzielenie pojazdów i podróży vs. pojazd do
COVID-19 dla globalnych emisji gazów cieplarużytku osobistego). Zmiana zachowania konnianych jest korzystny (ze względu na spowolsumentów z powodu pandemii nie będzie
nienie w sektorze produkcji przemysłowej
miała niekorzystnego wpływu na utilities.
i transporcie światowe emisje tych substancji
spadły), to w dłuższej perspektywie jego skutki
Z punktu widzenia fuzji PKN ORLEN i LOTOmogą storpedować harmonogram transformaSU, może mieć ona – i już prawdopodobnie
cji państw UE w kierunku neutralności. Może
miała – istotne znaczenie. Całkiem możliwe,
bowiem dojść do powstawania deficytów w wyże o ostatecznej zgodzie na fuzję przesądzidatkach sektorowych, a więc niedostatecznych
ła właśnie pandemia, a Komisja Europejnakładów na przebudowę unijnej gospodarki.
ska oceniając transakcję, wzięła pod uwagę
wpływ koronawirusa na gospodarkę. PołąSkutki pandemii są obecnie trudne do prognozoczona spółka będzie miała większe możliwości
wania ze względu na dynamikę procesu i – jak
inwestycyjne, będzie mogła ponieść konieczpisze ORLEN w swoim raporcie rocznym – jej bione nakłady w kierunku dekarbonizacji Polski.
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Pandemia może mieć wpływ na kolejne decyzje
Komisji Europejskiej, która będzie akceptowała
transakcje ORLENU wynikające z udzielonej
zgody na fuzję. Zbytni rygoryzm KE utrudni
osiągnięcie ambitnych celów neutralności klimatycznej, wyznaczonych przez polski koncern.
Zarazem operacje wymagane prze Brukselę,
związane ze zbywaniem aktywów łączonych
spółek, będą odbywały się w trudnych warunkach kryzysu i niepewności. Firmy w Europie
mogą wymieniać się aktywami chętniej niż
gdyby to robiły w czasach, gdy rynek był stabilny i przewidywalny. Niektóre przejęcia mogą
być po prostu konieczne ze względu na ryzyko
utraty płynności, zamknięcia produkcji czy jej
radykalnego ograniczenia. Komisja Europejska
te nowe i trudne warunki, w jakich odbywa
się proces realizacji zobowiązań fuzji, powinna
wziąć pod uwagę.
Rynek nie będzie rozpieszczał podmiotów, które
na nim działają. Według IEA, w tym roku inwestycje głównych firm naftowych i gazowych spadły
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o około jedną czwartą. Uderzenie w przychody
wynikające z niższych cen i spadku popytu, wraz
z presją inwestorów, wymuszają skupienie się
na projektach o wysokiej wartości, przynoszących stosunkowo szybkie korzyści z przepływów
pieniężnych. Krajowe koncerny naftowe ostro
ograniczyły inwestycje. Presja finansowa skłoniła niektórych silnych graczy do skorzystania
z nowych strategii finansowania. Światowy szok
gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 już
ma i będzie miał istotne skutki dla inwestycji
w sektorze energetycznym.

W najbliższej przyszłości należy się
spodziewać, że inwestorzy będą bardziej
zwracać uwagę na ochronę kapitału
niż na zyski.
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ORLEN JUŻ WYBRAŁ: NEUTRALNA EMISJA
Pandemia nie zmieni jednak generalnego trendu,
jakim jest zwrot ku niskoemisyjności. Może go
jedynie opóźnić. Transformacja energetyczna jest
rzeczywistością rynkową, z którym łączące się
koncerny muszą się zmierzyć.
Na początku września 2020 r., czyli już w trakcie
pandemii, PKN ORLEN jako pierwszy koncern
paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował
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cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r.
W ramach dochodzenia do niego, do 2030 r. koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych
aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz
o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Strategia dążenia do neutralności emisyjnej
oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce,
paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.
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Według zapowiedzi ORLENU, zamierza zdobyć
on pozycję lidera transformacji energetycznej
w Europie Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy,
Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia,
Słowacja, Słowenia). ORLEN jest największą firmą
w naszym regionie Europy, a jego strategia neutralności emisyjnej została oparta na filarach biznesowych,
w których spółka już posiada doświadczenie i silną
pozycję rynkową.
Nasz region Europy jest atrakcyjnym miejscem do
inwestowania, z wciąż wzrastającym popytem na
zasoby energetyczne. Jego moc w gazie jest niższa
niż wymaga tego bilansowanie przyszłych źródeł
OZE, wiele źródeł węglowych w miksach energetycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej
potrzebuje zmiany na paliwa odnawialne, a do
tego ich wyjściowy udział w miksie jest niższy od
Europy Zachodniej. Z szacunków wynika, że popyt
na energię elektryczną zwiększy się w regionie
do 2030 r. nawet o 30 proc. (z 440 TWh w 2019 do
510–550 TWh w 2030), mocy zainstalowanej w energetyce gazowej – o 50 proc. (z 12 GW do 16–18 GW),
a planowana moc zainstalowana w OZE wzrośnie
aż dwukrotnie (z 37 GW do 70–75 GW).
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ORLEN posiada silną pozycję w kraju, jest liderem
konsolidacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego. Koncern traktuje globalną transformację
energetyczną jako szans rozwojową dla Europy
Środkowej. Koncern zapowiada inwestycje w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na
środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe.
Inwestycje obejmują zarówno ograniczenie emisyjności obecnych segmentów biznesowych, jak
również rozwój nowych obszarów. Koncern deklaruje, że w ciągu dziesięciu lat zrealizuje ponad 60
projektów zwiększających efektywność energetyczną obecnie istniejących aktywów produkcyjnych.
W nowych projektach rafineryjnych i petrochemicznych wykorzystywane będą najbardziej efektywne emisyjnie technologie. ORLEN ma również
zamiar wzmocnić swoją pozycję regionalnego lidera
w obszarze biopaliw, realizując pięć znaczących
inwestycji w produkcję biopaliw, w tym: HVO (Hydrogenated Vegetable Oil; uwodorniony olej roślinny – paliwo do silników wysokoprężnych powstałe
na biokomponentach), co-HVO (współuwodornienie olejów roślinnych), UCOME (Used Cooking Oil
Methyl Ester – paliwo produkowane ze zużytych
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olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych), bioetanol lignocelulozowy i biometan.
Inwestycje te w perspektywie 2030 r. pozwolą
na zwiększenie produkcji o ok. 500 tys. ton
biopaliw rocznie.

i posmażalniczych, a także produkcji biogazu. Koncern znajduje się również w fazie przygotowawczej
do realizacji hubu wodorowego we Włocławku
o mocy 600 kg/h.

Neutralność klimatyczna nie jest jedynie zmianą
W ramach budowy nowych obszarów biznesowych
wizerunkową, ale nowym kierunkiem biznesowym.
koncern zapowiada skoncentrowanie się na rozZ punktu widzenia zasad ESG (Environmental,
woju nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania,
Social and Corporate Governance – Środowisko,
w tym przede wszystkim
Społeczna odpowiedzialmocy wiatrowych oraz foność i Ład korporacyjny),
towoltaiki. Grupa będzie
w oparciu, o które tworozwijała również techrzone są ratingi i oceny
pozafinansowe przedsięnologie wodorowe oraz
rozbudowywała sieć dysbiorstw, ma on kluczowe
Neutralność
klimatyczna
nie
jest
jedynie
zmianą
trybucji paliw alternatywznaczenie. Do obszaru
nych. Inwestycje realizo- wizerunkową, ale nowym kierunkiem biznesowym.
ESG przywiązują coraz
wane w ramach strategii
większą wagę inwestorzy,
neutralności emisyjnej
instytucje finansujące
będą współfinasowane
i opinia publiczna. We
m.in. poprzez obligacje
wrześniu 2020 r. ORLEN
otrzymał wyższy rating w obszarze ESG od agencji
zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emiSustainaltytics, która uplasowała go na piątej pozytowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku
cji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining
kapitałowym.
and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines).
Dzięki dotychczasowym inwestycjom w efektywJednocześnie ORLEN awansował do kategorii ocen
ność energetyczną rafinerii w Płocku, czeskim Litvi- „Medium Risk” (w 2019 r. znajdował się w kategorii
novie i litewskich Możejkach, obecnie darmowymi
„High Risk”), dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze
uprawnieniami objętych jest ponad 80 proc. emisji
CO2 w tym segmencie działalności. Koncern posiada
względu na ESG. W podobnym kierunku zmierzają
1 GW nowoczesnych gazowych mocy wytwórczych
obie spółki, z którymi ORLEN się połączy: aspekty
klimatyczne ma zawierać strategia zrównoważooraz ponad 50 instalacji OZE o łącznej zainstalowanego rozwoju, którą przygotowuje Grupa LOTOS.
nej mocy 450 MW. Już teraz jest znaczącym produPGNiG, z kolei w aktualizowanej właśnie strategii
centem biopaliw w regionie, prowadzi prace między
uwzględni redukcję emisji gazów cieplarnianych
innymi nad rozwojem technologii pozyskiwania
zgodnie z polityka klimatyczną Unii Europejskiej.
ich z surowców celulozowych, olejów roślinnych
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KOMU POTRZEBNA JEST FUZJA
ORLEN ma 18 miesięcy na negocjacje z partnerami,
złożenie dokumentów do Komisji Europejskiej
i przejęcie kontroli nad LOTOSEM. Gdyby rozmowy
się przeciągały, koncern będzie mógł wydłużyć
finalny termin (taka klauzula została wpisana do
porozumienia z KE). Po roku od ustalenia warunków realizacji fuzji, czyli w lipcu 2021 r., ORLEN
i jego partner biznesowy muszą przedstawić Komisji sposoby, w jaki zostaną one wypełnione. ORLEN
stanie się właścicielem akcji LOTOSU po uzyskaniu
zgody KE. Dopiero wtedy zaczną też obowiązywać
umowy z partnerami.
Komisja nie narzuciła ORLENOWI żadnych warunków dotyczących pozbycia się aktywów. Koncern
ma je po prostu „zbyć”, a jaką formę wybierze,
to zależy tylko od niego. Wiadomo, że koncern
ma zamiar wymienić się aktywami z partnerami.
Nie będzie musiał transakcji zbycia realizować
przez procedurę przetargu publicznego, co jest dla
ORLENU rozwiązaniem korzystnym, gdyż zadecydują o niej warunki, na jakich zależy polskiemu
koncernowi, a nie tylko cena. ORLEN będzie miał
więc pełną kontrolę nad wyborem partnerów, nie
dopuszczając do transakcji żadnych podmiotów,
które by mu zagrażały z jakiegokolwiek powodu. ORLEN zachowa pełną kontrolę nad rafinerią
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w Gdańsku, chociaż zmieni się jej model biznesowy
(powstanie spółka joint venture). Środki zaradcze
będą obowiązywać przez dziesięć lat. Po tym okresie ORLEN będzie miał prawo pierwszeństwa przy
odkupie 30 proc. udziałów rafinerii od partnera.
ORLEN chce sobie zagwarantować w umowie
z przyszłym wspólnikiem, że takie prawo będzie
miał również wtedy, gdyby chciał opuścić spółkę
wcześniej.
Zasady fuzji, jakie ORLEN ustalił z Komisją Europejską, są dla koncernu korzystne. Przejęcie dokona się na warunkach ORLENU, przy zachowaniu
kryterium opłacalności biznesowej i spełnieniu żelaznych zasad bezpieczeństwa paliwowego Polski.
Przejęcie pozwoli połączonej grupie zrealizować
nowe cele, adekwatne do sytuacji rynkowej.
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I. Co zyska ORLEN i Lotos
Fuzja pozwoli stworzyć mocny, paliwowo-energetyczny koncern, a w przyszłości, po przejęciu
PGNiG – multienergetycznego czempiona. Połączony ORLEN i LOTOS będzie mógł więcej inwestować, wchodzić na kolejne rynki zagraniczne,
rozbudowywać swoje możliwości petrochemiczne. Pojawi się efekt zintegrowanego zarządzania
aktywami produkcyjnymi, wydłuży się łańcuch
wartości w kierunku wyżej przetworzonych
produktów. Koncern będzie realizował wspólne
zakupy, a oszczędności z połączenia logistyki
przyniosą korzyści całej grupie.
Dla obu spółek fuzja oznacza zwiększenie dynamiki rozwoju, dostęp do unikatowych zasobów, obniżkę kosztów wynikających z efektu
synergii i korzyści skali, dywersyfikacja ryzyka
działania, pozyskanie nowych rynków zbytu
(nowe kanały dystrybucji oraz grupy klientów).
Fuzja potrząśnie koncernem, skłoni do zmiany
sposobu myślenia, zmodyfikuje struktury i organizację pracy. Fuzje i przejęcia coraz częściej
traktowane są jako najskuteczniejsza metoda
osiągania dynamicznego tempa wzrostu. Tak
będzie również w tym przypadku. Przejęcia
dokonuje duża spółka, aktywna na międzynarodowych rynkach i z dużym doświadczeniem
w prowadzeniu zagranicznych operacji.
Małe podmioty w obecnej sytuacji rynkowej
nie mają większych szans na rozwój i inwestowanie, o czym świadczą między innymi nieustające w branży paliwowo-energetycznej
przejęcia. Proces ten prawdopodobnie jeszcze
przyspieszy w wyniku pandemii i dokonującej
się transformacji energetyki z tradycyjnej na
neutralną klimatycznie. Patrząc z tej perspektywy, przejęcie LOTOSU przez ORLEN to ruch
defensywny, chroniący mniejszą spółkę przed
wchłonięciem przez inny podmiot albo wręcz
przed utratą płynności.
Jednak bardziej istotna jest perspektywa ofensywna, która de facto przesądza o sensie przejęcia: to tworzenie nowej jakości biznesu, któ-
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rego efektem będzie ekspansja na nowe rynki,
otwarcie na nowe technologie i transformacja
energetyczna całego państwa.
W tym przypadku ważniejsze są synergie wynikające z fuzji i otwierające się dzięki nim nowe
i bardziej efektywne pola działania.
Dzięki fuzji, a także rygorom nałożonym na
transakcję przez Komisję Europejską, pojawią
się szanse na wejście na rynek w innych częściach kontynentu. Nawet, jeżeli zmniejszy się
udział połączonego podmiotu w stosunku do
łącznego stanu posiadania firm przed fuzją,
to i tak wolumeny sprzedażowe będzie można zrekompensować gdzie indziej, a do tego
pojawi się możliwość wykorzystania środków
pozyskanych ze sprzedaży na zakupy nowych
obiektów. Należy też pamiętać, że sprzedaż
obiektów dotyczy mikrorynków, na których
działa zarówno ORLEN, jak i LOTOS. Patrząc
z tej perspektywy, remedies będzie wpływał
na optymalizację sieci i sprzedaż tych stacji,
gdzie się one dublowały. Warto również zwrócić
uwagę na fakt, że ORLEN dobrze sobie radzi
na rynku detalicznym, a liczba jego punktów
gastronomicznych systematycznie rośnie:
w I kwartale 2019 było ich 1 047, a w III kwartale 2020 r. – już 2 181.
Jednym z podstawowych plusów fuzji będzie
synergia produktowa. Grupa LOTOS ma mniejsze moce przerobowe niż rafineria w Płocku,
jednak posiada bezpośredni dostęp do portu,
który umożliwia bardziej efektywną dywersyfikację dostaw ropy. Taki układ pozwoli nie
tylko na synergię produktową, ale również na
negocjowanie warunków dostaw. W sumie obie
rafinerie, w Gdańsku i w Płocku przerobiły
w 2019 r. ponad 26 mln ton ropy. Oczywiście,
tylko część trafiła do nich przez terminal, ale
można założyć, że przy dużych wahaniach notowań tego surowca, połączony koncern będzie
miał większą możliwość wyboru dla siebie
najbardziej korzystnej opcji.
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Tabela II. Podstawowe dane finansowo-operacyjne wybranych
spółek z grupy Orlen
Spółki
(dane w mln zł)

PKN ORLEN

GRUPA UNIPETROL

GRUPA ORLEN LIETUVA

2018

2019

2018

2019

2018

2019

86 997

89 049

21 745

21 582

20 093

19 676

5 025

5 972

1 454

975

201

419

EBITDA

5 989

5 818

2 079

938

192

427

Wynik netto

5 434

4 813

1 406

105

97

290

Kapitał własny

31 634

34 924

9 811

9 867

1 961

2 233

Aktywa razem

54 797

60 276

14 683

15 696

3 688

4 078

Przychody
ze sprzedaży

EBITDA LIFO
przed opisami
analizującymy

Źródło: PKN ORLEN
Z nadmorskiej lokalizacji rafinerii Grupy
LOTOS skorzysta po połączeniu płocki koncern.
Do tej pory było to jedno z ważniejszych atutów
LOTOSU, który dzięki swojemu położeniu potrafił szybko wykorzystywać okazje rynkowe.
Przykładem może być sytuacja w III kw. 2020 r.,
kiedy koncern sprzedał atrakcyjnie notowaną
benzynę surową w eksporcie morskim. Dzięki
temu, możliwe było zarówno utrzymanie wysokiego poziomu przerobu ropy (na poziomie 96,3
proc. maksymalnych mocy wytwórczych), jak
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i optymalizacja realizowanej marży w bardzo
trudnym dla branży okresie.
Połączony koncern będzie miał większe możliwości pozyskiwania funduszy. Koszt kapitału spadnie,
a warunki kredytowe powinny się polepszyć. ORLEN
nie miał większych problemów z pozyskiwaniem kapitału, jednak teraz na fuzji zyska nie tylko on (przejęcie
dobrze oceniły agencje ratingowe: Moody’s i Fitch),
ale i LOTOS. Przy dużych potrzebach inwestycyjnych
tani pieniądz będzie potrzebny całemu koncernowi.
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Tabela III. Przerób ropy w grupie pkn orlen
GRUPA ORLEN (tys. t)
Przerób
ropy naftowej

Rafineria w Płocku

Przerób
ropy naftowej

Wykorzystanie
mocy przerobowych

2015

2016

30 908

30 147

2017

2018

2019

33 228

33 380

33 879

2015

2016

2017

2018

2019

15 674

15 130

15 220

15 855

16 207

96%

93%

93%

97%

99%

Rafineria
w Czechach

2015

2016

2017

2018

2019

Przerób
ropy naftowej

6 495

5 422

7 894

7 555

7 854

Wykorzystanie
mocy przerobowych

84%

62%

91%

87%

90%

Rafineria na Litwie

2015

2016

2017

2018

2019

8 486

9 323

9 821

9 690

9 515

83%

91%

96%

95%

93%

Przerób
ropy naftowej
Wykorzystanie
mocy przerobowych
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Wydatki będą znaczne. Według opublikowanej
w listopadzie 2020 r. strategii ORLEN2030, do 2030
r. Grupa przeznaczy na inwestycje łącznie
140 mld zł. Około 85 mld zł zostanie zaalokowane w nowe, perspektywiczne obszary
związane przede wszystkim z energetyką
odnawialną i zaawansowaną petrochemią.
Z kolei na zwiększenie efektywności obec-

nych aktywów Grupa przeznaczy 55 mld zł.
Efektem finansowym strategii ORLEN2030
będzie dwuipółkrotny wzrost wyniku EBITDA,
do poziomu ok. 26 mld zł w 2030 r. Segmenty
energetyki, petrochemii oraz rafinerii będą
generowały po ok. 7 mld zł zysku EBITDA,
segment detaliczny – ok. 5 mld zł, natomiast
segment wydobycia – ok. 1 mld zł.

Wykres X. grupa lotos: wolumeny sprzedaży kluczowych produktów (tys. ton)

Źródło: GRUPA LOTOS
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Wykres Xi. przerób ropy naftowej w rafinerii w gdańsku (tys. ton)

Źródło: GRUPA LOTOS
Przyspieszenie inwestycyjne będzie błyskawiczne, a sojusz obu firm – ORLENU i LOTOSU – pozwoli szybciej i taniej wchodzić na rynki finansowe,
coraz chętniej inwestujące w projekty związane
z zieloną energią i ze zrównoważonym rozwojem.
Dzięki takiej strategii będzie można zrealizować
ambitne plany finansowe, takie jak ogłoszona
w grudniu 2020 r. emisja obligacji o wartości
1 mld zł. PKN ORLEN uzyskał korzystne warunki finansowania – najniższe oprocentowanie
w historii spółki i najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. Będzie to pierwsza
w historii Europy Środkowej emisja korporacyjnych obligacji zrównoważonych, których
oprocentowanie będzie oparte na niezależnym
ratingu ESG, czyli ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialnego biznesu. Emisja spotkała się
z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony
uczestników rynku kapitałowego: łączna wartość
zapisów wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza ponad
2-krotną nadsubskrypcję.
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Takich przedsięwzięć będzie więcej, a uzupełniające się w połączonym koncernie tendencje
ekologiczne i prośrodowiskowe postawiły na
korzystniejszee osiąganie celów finansowych.
Zwłaszcza, że LOTOS będzie mocno wspierał
grupę w dziedzinie ekologii, a zdobycie pozycji
lidera przez gdańską spółkę w obszarze paliw
nowej generacji zostało wpisane do jego strategii. Są to zarówno działania podejmowane
w związku z wodorem, elektromobilnością, a
także LNG/CNG. Pod koniec listopada 2019 r.
LOTOS podpisał list intencyjny z Toyota Motor
Poland w sprawie prac nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym. Zakłada on m.in. wybudowanie
w Polsce stacji tankowania wodoru. W poszukiwaniu przyjaznych środowisku rozwiązań
koncern z Gdańska należy w Polsce do liderów,
m.in. za sprawą Pure H2 – projektu instalacji
do oczyszczania i dystrybucji wodoru. Inwestycja, której koszt wynosi blisko 10 mln euro,
zakłada wybudowanie na terenie rafinerii
w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru
oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa

w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy,
a także dwóch punktów tankowania pojazdów
– w Gdańsku i Warszawie.
Polska to jeden z największych producentów
tego gazu w Europie. W ten rynek inwestuje
również ORLEN, który we wrześniu 2020 r.
rozpoczął proces wyboru wykonawcy hubu
wodorowego we Włocławku. Inwestycja obejmie instalację produkcyjną, infrastrukturę
logistyczną oraz dystrybucję. Wodór, który
już teraz wytwarzany jest we Włocławku
w procesie elektrolizy, będzie doczyszczany
do jakości paliwa transportowego. Wykorzystywany proces elektrolizy daje możliwość
docelowej produkcji tzw. zielonego, bezemisyjnego wodoru (dzięki zasileniu elektrolizera
energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł). Oprócz hubu wodorowego we
Włocławku i podobnej inwestycji planowanej
w Płocku, koncern rozwija również technologie wodorowe w biorafinerii ORLEN Południe
w Trzebini. Rozpoczęcie produkcji wodoru
w jakości paliwa transportowego ma ruszyć
już w 2021 r.

Wykres XIi. grupa lotos: wydobycie (Mln boe)

Źródło: GRUPA LOTOS
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ORLEN planuje, że od 2022 r. zajmie silną pozycję
konkurencyjną w segmencie technologii wodorowej.
Koncern wszedł niedawno do Europejskiego Sojuszu
na rzecz Czystego Wodoru. European Clean Hydrogen
Alliance (ECH2A) został stworzony przez Komisję
Europejską w lipcu 2020 r. Ma on wspierać tworzenie gospodarki opartej o czysty wodór. To platforma
współpracy przy tworzeniu wodorowego łańcucha
wartości, która ma umożliwić zbudowanie w ciągu
trzech dekad wodorowego ekosystemu w Europie.
Do ECH2A należy już kilkaset firm i organizacji, m.in.
PGNiG, Gaz-System, a także Repsol, ENI, Shell.

do nowej spółki jedną ze swoich sztandarowych
inwestycji, którą zakończył w marcu 2020 r., czyli Projekt EFRA. Wydał na niego w ciągu pięciu lat 2,3 mld
zł. EFRA umożliwia głębszy przerób ropy naftowej
i wyprodukowanie rocznie blisko miliona ton wysoko marżowych paliw, głównie oleju napędowego
i paliwa lotniczego oraz ponad 350 tys. ton koksu
naftowego.

Dzięki fuzji, PKN ORLEN powiększy swoją bazę surowcową, przede wszystkim za sprawą koncesji
LOTOSU na Bałtyku i w Norwegii. Grupa LOTOS
prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą
Ambitne plany inwestowania w wodór posiada równa terenie Polski, Norwegii i Litwy. W 2019 r. wynież PGNiG. Swój program wodorowy, którego celem
dobycie węglowodorów realizowane było: ze złóż
zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim (głównie ropa
jest zbadanie możliwości przesyłu i magazynowania
naftowa z niewielką ilością gazu ziemnego), na Norwodoru w sieciach gazowniczych, spółka ogłosiła
w maju 2020 r. PGNiG zbuweskim Szelfie Kontynentalduje na terenie swojego
nym – gaz i kondensat (tj. lekoddziału w Odolanowie
ka ropa naftowa) z przewagą
instalację wytwarzania
gazu ziemnego oraz na lądzie
wodoru z energetyki odna(na Litwie – ropa naftowa).
wialnej, przede wszystkim
W zeszłym roku średnie dzienne wydobycie ropy naftowej
w celu pozyskania paliwa, (…) wydobycie posiada walor stabilizowania
wyników
różnych
segmentów
działalności.
i gazu ziemnego przez Grupę
które będzie zatłaczać do
zamkniętej, badawczej sieLOTOS wyniosło 20,7 tys. boe/ d,
co oznacza potencjał roczny
ci gazowej.
na poziomie około 1 mln toe
Technologia wodorowa pojawi się również w za(ton ekwiwalentu ropy). Około 75 proc. łącznego
granicznych firmach ORLENU. Jeszcze w 2020 r.
wolumenu, tj. 15,5 tys. boe/d, pochodziło ze złóż
na dwóch czeskich stacjach Benzina – w Pradze
norweskich.
i Litvinowie rozpocznie się budowa punktów tankowania wodoru. Zaczną one działać w 2021 r.
Przełom w tym segmencie nastąpi jednak wtedy,
gdy do koncernu dołączy PGNiG. W 2019 r. spółka
W planach jest także otwarcie kolejnych stacji wowydobyła 4,5 mld m sześc. gazu, czyli około 29 mln
dorowych – w Brnie, Pilźnie i w Pradze, na autostradzie D10. ORLEN posiada już dwa punkty łaboe. Jej zasoby ropy i gazu szacuje się na 884 mln boe.
dowania dla pojazdów zasilanych wodorem na
Chociaż wydobycie nie jest już, tak jak kiedyś, serswoich niemieckich stacjach Star. Fuzja spowoduje duże zmiany na rynku petrochemicznym ORLENU,
cem działalności naftowej, to jednak posiada ono –
polskim i zagranicznym. Płocka spółka mocno
obok innych aktywów – walor stabilizowania wyniw niego inwestuje. Dla LOTOSU oznacza to wydłuków różnych segmentów działalności. Szeroka fuzja
ORLENU, LOTOSU, Energii i PGNiG umożliwia – tak jak
żenie łańcucha produkcyjnego – benzyna surowa
z LOTOSU będzie mogła zostać wykorzystana w prow inwestycjach opartych na dywersyfikacji – wykorzystywanie efektu odwrotnych trendów: upstredukcji petrochemicznej. LOTOS skorzysta na efekcie
am (tani surowiec) może być rekompensowany
skali na nowych inwestycjach. Firma funkcjonująca
w otoczeniu narastającej konkurencji globalnej stazyskownym downstreamem. I odwrotnie: wysokie
nie się bardziej stabilna, bardziej stabilne będą też
marże na wydobyciu mogą stabilizować niższe
miejsca pracy i wpływy budżetowe. LOTOS wniesie
zyski na przerobie ropy.
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II. WOLA WALKI
ORLEN jest spółką międzynarodową, doświadczoną w walce konkurencyjnej. Jego umiejętności w przejmowaniu podmiotów budowane
są od wielu lat. Dla LOTOSU to okazja wejścia
na zagraniczne rynki, a zarazem gwarancja, że
fuzja nie będzie chaotyczna, lecz przemyślana
i oparta na doświadczeniach zdobytych przez
ORLEN w Czechach i na Litwie. PKN ORLEN
obecny jest od 2005 r. w Czechach, od 2006 r.
funkcjonuje na Litwie, działalność detaliczną
rozwija również w Niemczech i na Słowacji.

W skład ORLEN Unipetrolu wchodzi również
spółka Spolana – jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku. Część petrochemiczna
firmy zlokalizowana jest w Litvinowie, gdzie we
wrześniu 2020 r. ORLEN zakończył największą w
historii Czech inwestycję petrochemiczną – instalację do produkcji polietylenu PE3. Dzięki niej PKN
ORLEN umocni swoją pozycję na chemicznym
i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej.
Jest to jedna z najbardziej perspektywicznych
branż na świecie.

Do PKN ORLEN należy czeski holding ORLEN Unipetrol zajmujący się przerobem ropy naftowej,
dystrybucją paliw oraz produkcją petrochemiczną. Kluczowymi spółkami Holdingu są: Česká rafinérská – największy przetwórca ropy naftowej
w Republice Czeskiej, Paramo – największy czeski producent i dostawca m.in. paliw samochodowych, olejów napędowych i przemysłowych,
Chemopetrol – główny dostawca półproduktów
dla przemysłu chemicznego oraz branży farmaceutycznej i tworzyw sztucznych, Benzina
– największy dystrybutor i sprzedawca paliw
w Czechach. W tym kraju Grupa ORLEN utrzymuje pozycję lidera na rynku stacji paliw.

PKN ORLEN po przejęciu czeskiego holdingu
zachował wchodzące w jego skład marki, rozwinął je, zainwestował i nadal inwestuje w czeski
biznes. Dobrze radzi sobie z konkurencją obecną
praktycznie we wszystkich segmentach działalności koncernu. ORLEN okazał się w Czechach
skutecznym graczem, nie tylko rozwijając biznes,
ale również broniąc go przed wrogim przejęciem.
PKN ORLEN miał do czynienia z podobną sytuacją, jak węgierski MOL, czyli z próbą wejścia
rosyjskiego koncernu tylnymi drzwiami, za pośrednictwem swoich zachodnich sojuszników.
Miało to miejsce w kontrolowanej przez siebie

Wykres XIIi. Przychody ze sprzedaży grupy orlen w poszczególnych krajach
(w 2019 r., udział w PROC.)

Źródło: GRUPA ORLEN
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Wykres XIV. Wyniki grupy unipetrol (mln zł)

Źródło: GRUPA ORLEN

firmie Česká rafinérská. 15 marca 2011 r. czeskie
media poinformowały, że włoski udziałowiec
spółki, koncern ENI, negocjuje w sprawie sprzedaży swoich 32,44 proc. udziałów rosyjskiemu
Gazpromowi. Česká rafinérská, w której większość udziałów należy do kontrolowanego przez
PKN ORLEN Unipetrolu, to mocny gracz: jest
właścicielem dwóch z trzech istniejących rafinerii w Czechach w Litvinowie i w Kralupach nad
Wełtawą (trzecia najmniejsza Paramo Pardubice
należy bezpośrednio do ORLEN Unipetrolu).
Czeski rząd nie miał możliwości zablokowania
sprzedaży udziałów Rosjanom. Prawo pierwokupu akcji od ENI mieli pozostali dwaj udziałowcy:
Unipetrol i Shell. Rosjanie interesowali się aktywami Česká rafinérská już wcześniej, kiedy w
2009 r. Shell negocjował sprzedaż swoich udziałów w spółce z Łukoilem. Ostatecznie to jednak
Unipetrol kupił w listopadzie 2013 r. od Shella
16,33 proc. akcji Česká Rafinérská. Z udziałami
ENI nie poszło tak łatwo, ponieważ transakcję
kupna przez Unipetrol kontrolowany przez
PKN ORLEN chciały zablokować wpływowe
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czeskie grupy, m.in. stowarzyszenie zrzeszające niezależnych operatorów i dystrybutorów sektora petrochemicznego, wykorzystując
w tym celu tamtejszy Urząd Antymonopolowy.
Ostatecznie jednak w maju 2015 r. Unipetrol sfinalizował przejęcie 32,45 proc. udziałów Česká
Rafinérská od ENI.
PKN ORLEN udało się również – nie bez trudności, gdyż starł się z mniejszościowym akcjonariuszem J&T Finance Group – zwiększyć udziały
w Unipetrolu. Obecnie PKN ORLEN już w pełni
go kontroluje.
Unipetrol to przykład udanego przejęcia jednej
spółki przez drugą. Inwestycja zwróciła się
ORLENOWI kilkukrotnie, a współpraca okazała
się korzystna dla obu stron. Wśród korzyści
wynikających z przejęcia Unipetrolu przez
ORLEN wymienia się m.in. usprawnienie zakupów ropy naftowej czy wzajemne wsparcie w
sytuacjach kryzysowych (duże grupy zapewniają dużo większą stabilizację, zarówno z
punktu widzenia koncernu, jak i całego rynku).
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Przejęcie nie spowodowało zwolnień pracowników Unipetrolu, choć trzeba pamiętać, że fuzje
zawsze wywołują pewne zmiany. Zwykle jest
on jednak korzystny, zwłaszcza w sytuacji, gdy
koncern musi zmodyfikować swoje cele biznesowe i wejść w nowe obszary działalności. Fuzje
wstrząsają załogą koncernu, ale tylko po to, by
przygotować ją do nowych wyzwań.

Wykres XV. zatrudnienie w grupie unipetrol

Źródło: GRUPA ORLEN

Podobna determinacja towarzyszyła przejmowaniu przez ORLEN rafinerii na Litwie.
Od kwietnia 2006 r. PKN ORLEN jest właścicielem spółki ORLEN Lietuva (wcześniej AB
Mažeikiu Nafta) jednej z największych firm
w tym kraju. Wraz z przejęciem kontroli
w spółce PKN ORLEN stał się jednocześnie
właścicielem morskiego terminalu przeładunkowego w Butyndze. ORLEN Lietuva jest jedyną
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rafinerią przerobu ropy naftowej na Litwie,
Łotwie i w Estonii. ORLEN, dzięki skali swojego działania, ma duży wpływ na zagraniczne
rynki, na których funkcjonuje. Rozwiązania
wprowadzane w Gdańsku czy w Płocku będą
mogły być stosowane również w Czechach
czy na Litwie. Połączony koncern będzie stabilizował nie tylko rynek Polski, ale również
rynki ościenne.
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Wykres XVI. wyniki grupy orlen lietuva (MLN zł)

Źródło: GRUPA ORLEN

III. profity dla klientów
Negocjacje ORLENU z Komisją Europejską były
trudne, jednak ich efekt końcowy okazał się
korzystny: polska spółka osiągnęła wszystkie
swoje najważniejsze cele, a polscy klienci dostali
bardziej konkurencyjny rynek, potencjalnie z
większą liczbą mocnych graczy.

konsensusu okazali się polscy kierowcy. ORLEN
będzie musiał zbyć 30 proc. udziałów rafinerii
LOTOS i 80 proc. stacji. Do niezależnego operatora trafi również dziewięć magazynów paliw,
zwiększając możliwość importu paliw przez
alternatywnych dostawców.

Generalnie taki był cel KE: nie dopuścić do koncentracji na polskim rynku, dać szanse innym
podmiotom, nie pozwolić na to, by dominujący
podmiot dyktował ceny. Nawet, jeżeli kryteria
Komisji były zbyt rygorystyczne, szablonowe
i nieadekwatne do realiów panujących na polskim rynku paliwowo-energetycznym (działa
na nim wiele podmiotów międzynarodowych,
o potężnym zapleczu finansowym, a możliwość
sprowadzania surowców z różnych regionów
świata jest ograniczona jedynie grą rynkową,
a nie regulacjami administracyjnymi) to i tak niewątpliwymi wygranymi z trudem osiągniętego

Płocka spółka sama była zresztą beneficjentem
podobnego procesu, który dokonał się na niemieckim rynku. W 2002 r. Federalny Urząd Kartelowy w Niemczech (Polska nie była wówczas
członkiem Unii Europejskiej i tej transakcji nie
nadzorowała Komisja Europejska), w związku
z nabyciem przez BP 51 proc. udziałów spółki
Veba Oil – właściciela największego niemieckiego
detalicznego sprzedawcy paliw – Aral, zażądał,
aby BP sprzedało 4 proc. łącznego udziału BP/
Aral w niemieckim rynku detalicznym. Część
tych aktywów przejął ORLEN za 140 mln euro
(transakcję sfinalizowano w 2003 r.). Do 494 ku-
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pionych wtedy stacji, cztery lata później ORLEN
dołożył prawie 60 stacji od BP, a w 2010 r. – 56
od austriackiego OMV. Na rynku niemieckim
spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami
ekonomicznymi pod marką Star, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila. Sieć Star to ósma pod względem liczby stacji sieć w Niemczech (druga, po
Jet, sieć ekonomiczna). W 2019 r. PKN ORLEN
rozpoczął proces cobrandingu swoich zagranicznych sieci stacji paliw, poprzez połączenie logotypów lokalnych marek Benzina i Star
z logotypem Grupy ORLEN.
Procedura otwierania rynku detalicznego na
konkurencję to zresztą standardowa praktyka
w postępowaniach KE. Tak się stało na przykład
przy przejmowaniu kontroli przez Statoil nad
Dansk Fuels w 2016 r. Statoil chciał nabyć ok.
70 proc. stacji paliw należących do Dansk Fuels.
Zgodnie z decyzją KE, do zewnętrznego nabywcy,
konkurencyjnego wobec Statoila, trafiło ok. 30
proc. sieci.
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Główni gracze już teraz mają wystarczający potencjał, by na polskim rynku detalicznym osiągać sukcesy. Benzyna jest do nas importowana
przede wszystkim z Niemiec i Słowacji, a olej
napędowy z Rosji i Niemiec. BP posiada udziały
w trzech niemieckich rafineriach, a Shell w pięciu. Fuzja wzmocni jeszcze bardziej konkurencję
cenową, zwłaszcza, gdyby udziały w aktywach
ORLENU i LOTOSU przejął innym mocny międzynarodowy podmiot.
Po fuzji oferta dla klientów detalicznych w Polsce jeszcze mocniej się poszerzy, gdy ORLEN
przejmie PGNiG. Nowy, skonsolidowany koncern
będzie mógł zaoferować w pakiecie dostęp do
różnego rodzaju źródeł energii – od energetyki
konwencjonalnej po gaz i OZE. Takie oferty już
istnieją, jednak po integracji wszystkich spółek:
ORLENU, Energii, LOTOSU i PGNiG, ich atrakcyjność zdecydowanie wzrośnie. Oferta handlowa w
wyniku fuzji zostanie rozszerzona i będzie mogła
objąć zarówno paliwa, jak i gaz oraz energię,
a także szereg powiązanych z nimi usług.
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IV. plusy dla rynku pracy
Dzięki fuzji pojawią się nowe miejsca pracy,
i to w sektorach związanych z odnawialnymi
źródłami energii, neutralnością klimatyczną.
Z punktu widzenia Unii, przeżywającej kryzys
gospodarczy, z wysokim poziomem bezrobocia,
zwłaszcza wśród ludzi młodych, Zielony Ład
pozwala zaoferować wiele atrakcyjnych etatów.
Unijna komisarz energii Kadri Simson, podczas
prezentacji Renovation Wave i Methane Strategy
– jednego z elementów Zielonego Ładu, mówiła,
że rozwój sektora czystej energii nie tylko znacznie wyprzedził resztę gospodarki, ale pozwolił
również na zwiększenie zatrudnienia. Było to
szczególnie widoczne w przypadku efektywności
energetycznej, gdzie liczba miejsc pracy wzrosła
o 17,4 proc. w latach 2000–2017. Według Komisji
Europejskiej, sama Fala Renowacji – Renovation
Wave, doda do tego 160 tys. kolejnych etatów.
Te zalety Zielonego Ładu są szczególnie istotne także z punktu widzenia Polski, która musi
przejść przez trudny i kosztowny etap transformacji gospodarczej. – Wyzwaniem, przed którym
stoi Unia Europejska, jest pogodzenie celu neutralności klimatycznej z rozwojem gospodarczym.
Rozwiązaniem tego problemu – przynajmniej
w części – mogą być tzw. „zielone” miejsca pracy,
czyli etaty tworzone w branżach związanych
z transformacją energetyczną. Komisja Europejska szacuje, że w 2019 r. w Unii Europejskiej było
ok. 4 mln „zielonych miejsc pracy”, a wdrażanie
celów klimatycznych na rok 2020 przyczyniło
się do wzrostu zatrudnienia o 1–1,5 proc. – piszą
autorzy raportu „Drogi Nowy Ład. Green New
Deal. Warianty realizacji i skutki dla Polski oraz
Unii Europejskiej”, przygotowanego przez Warsaw Enterprise Institute. Dążenie do gospodarki
neutralnej klimatycznie może mieć jeszcze bardziej pozytywny wpływ na unijny rynek pracy.
Unia posiada dedykowane fundusze, które będą
promowały tę część gospodarki. W ramach budżetu Nowej Generacji UE o wartości 750 mld
euro, ma zostać zrealizowanych siedem kluczowych programów: trzy bezpośrednio dotyczą
rewolucji energetycznej, kolejne trzy – rewolucji
technologicznej. Według WEI, ostatni z progra-
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mów ma służyć finansowaniu zmiany kwalifikacji pracowników i doprowadzić do tego, aby byli
oni w stanie podejmować aktywność zawodową
w ramach działań realizowanych w ramach
części składowych Nowej Generacji UE.
Nowe miejsca pracy związane z zieloną energetyką to zjawisko powszechne w skali globalnej.
W 2019 r. na całym świecie w sektorze OZE pracowało 11,5 mln osób, o pół miliona więcej niż
rok wcześniej – wynika z dorocznego raportu
Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej
IRENA. Segmentem OZE o największym zatrudnieniu jest fotowoltaika, z 3,8 mln zatrudnionych,
na drugim miejscu znajdują się biopaliwa (2,5
mln ludzi), hydroenergetyka na skalę globalną
zatrudnia 2 mln ludzi, a energetyka wiatrowa
– 1,2 mln.
Fuzja ORLENU i LOTOSU, a następnie połączenie
z PGNiG, mogą okazać się kluczowe dla polskiego rynku zielonych miejsc pracy. Redukowanie zatrudnienia np. w górnictwie, konieczne
z punktu widzenia polityki energetycznej Unii,
będzie mogło być rekompensowane w innych
sektorach gospodarki, związanych z zieloną
energetyką. Nowy koncern, o wyraźnym profilu
proekologicznym, z solidnym zapleczem kapitałowym, będzie miał znaczny wpływ na rynek pracy, stwarzając możliwości zatrudnienia
w nowych obszarach gospodarki. Przykładem
może być rynek produkcji biometanu, który
ORLEN i PGNiG mają zamiar rozbudowywać.
Już w 2021 r. ma on stworzyć aż 12 tys. nowych
miejsc pracy.

V. mocny koncern na giełdzie
Fuzja pozwoli zbudować duży, zdywersyfikowany koncern, który może być atrakcyjny z punktu
widzenia inwestorów giełdowych, i to zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Inwestorzy
indywidualni w okresie pandemii wrócili na rynek
akcji: w I połowie 2020 r. ich udział w obrotach na
rynku głównym wzrósł aż o 9 pp. W relacji rok do
roku, do poziomu 22 proc.; wygenerowali nieco
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ponad 1/5 obrotów, o 7 pp. więcej, niż w I połowie 2019 r. Można założyć, że chęć wchodzenia
na rynek kapitałowy, w sytuacji niskich stóp
procentowych i coraz niższego oprocentowania
depozytów, będzie rosła.
Takie wiadomości, jak te o połączeniu ORLENU
z LOTOSEM, a także z PGNiG, odebrane zostały
pozytywnie przez giełdę. Informacja Komisji
Europejskiej w dniu zatwierdzenia fuzji ORLENU
z LOTOSEM 14 lipca (tego samego dnia ORLEN
podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny
w sprawie przejęcia PGNiG) przyniosła spore
wzrosty cen akcji – w ciągu jednej sesji papiery
LOTOSU wzrosły o ponad 7 proc., a PGNiG o blisko 4 proc. Komunikat o połączeniu z LOTOSEM
był dyskontowany przez inwestorów m.in. ze
względu na oczekiwania na premię wezwaniową.
O pozytywnym wpływie przejęć dokonywanych
przez ORLEN świadczy także kurs Energi (przed
wakacjami koncern kupił 80 proc. jej udziałów).
Energa od 25 marca 2020 r., czyli od dołka wywołanego pandemią, do ogłoszenia wspólnych
planów konsolidacyjnych ORLENU, LOTOSU
i PGNiG, czyli do 14 lipca, zyskała aż 27,6 proc.
Podobny scenariusz miał również miejsce
w przypadku zagranicznej akwizycji ORLENU:
w grudniu 2004 r., tuż przed kupnem większościowego pakietu w czeskim Unipetrolu,
jego akcje kosztowały na praskiej giełdzie 98
koron, a na początku lipca 2018 r. już 374 korony. Cena wykupu pozostałych akcji Unipetrolu przez PKN ORLEN, na którą wydał zgodę

Warsaw Enterprise Institute

Czeski Bank Narodowy, była jeszcze wyższa
i wyniosła 380 koron.
ORLEN to jeden z największych emitentów notowanych na GPW. Fuzje zwiększą jego potencjał,
co oczywiście może mieć pozytywny wpływ na
cały rynek kapitałowy (koncern wielokrotnie
podkreślał, że zależy mu na jego rozwoju, czego wyrazem jest chociażby program „ORLEN
W PORTFELU”, skierowany do inwestorów indywidualnych). Atrakcyjność ORLENU jeszcze
bardziej wzrośnie po zapowiedzianym w strategii
powrocie do wzrostowej ścieżki dywidendy, która od 2021 r. wyniesie minimum 3,5 zł na akcję.
Rynek kapitałowy potrzebuje projektów, które
mogą zagwarantować inwestorom wyższe zyski z energetycznych inwestycji. Wszystkie trzy
spółki, które stworzą energetyczno-paliwową
potęgę, są notowane w indeksie blue chipów
WIG20: pod względem kapitalizacji, na początku
listopada PGNiG zajmował szóstą pozycję, ORLEN
był dziewiąty a LOTOS – szesnasty.
Budowa silnego rynku kapitałowego jest istotna
z punktu widzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK to powszechny, dobrowolny
system oszczędzania na emeryturę, w którym 70
proc. środków (z części udziałowej) jest inwestowana na giełdzie (40 proc. jest zarezerwowanych
dla firm z indeksu WIG20, w którym znajduje się
ORLEN, LOTOS i PGNiG). Pieniądze pierwszych
uczestników programu płyną na rynek akcji od
początku lipca 2019 r.
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POTENCJAŁ, KTÓRY POWINIEN PROCENTOWAĆ
Połączenie LOTOSU z ORLENEM, a także w przyszłości z PGNiG jest konieczne ze względu na
transformację energetyczną kraju. Gaz ziemny
zyska na znaczeniu jako technologia przejściowa,
umożliwiająca stabilizację systemu opartego o OZE.
Popularyzacja napędów elektrycznych oznacza
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spadek zapotrzebowania na paliwa ropopochodne.
Według prognoz Boston Consulting Group, udział
ropy w finalnej konsumpcji energii w Europie spadnie z obecnych 32 proc. do 19 proc. w 2050 r., gazu
utrzyma się na poziomie 25 proc, a OZE wzrośnie
z 15 proc. do 40 proc.
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I. Lider na rynku krajowym...
Warunki, jakie będzie musiał spełnić ORLEN, by
przejąć LOTOS, nie osłabią jego pozycji rynkowej
w Polsce. PKN ORLEN to największy podmiot branży
rafineryjno-petrochemicznej w naszym kraju i jeden
z największych w tym segmencie w Europie. W skład
Grupy ORLEN na 31 grudnia 2019 r. wchodziło 68
spółek, w tym 58 spółek zależnych.
Łączne moce przerobowe rafinerii Grupy ORLEN to 35,2
mln ton. Potencjał rafinerii w Płocku to 16,3 mln ton
na rok. Pozostałe polskie rafinerie w ORLEN Południe
zlokalizowane w Trzebini i Jedliczu specjalizują się w
produkcji biokomponentów, baz olejowych, olejów
opałowych, parafin hydrorafinowanych oraz prowadzą
regenerację olejów przepracowanych. Rafineria ORLEN
Lietuva w Możejkach o mocach produkcyjnych 10,2
mln ton/rok jest jedynym tego typu zakładem na rynku
państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia). Rafinerie z
Grupy ORLEN Unipetrol zlokalizowane w Kralupach i
Litvinovie dysponują łącznymi mocami produkcyjnymi
w wysokości 8,7 mln ton/rok. Grupa Unipetrol posiada
również aktywa petrochemiczne o mocach produkcyjnych polimerów w wysokości około 600 tys. ton rocznie
(320 tys. ton polietylenu oraz około 280 tys. ton. polipropylenu). Realizowana jest również budowa nowej instalacji Polietylenuu III o mocy około 270 tys. ton/rocznie,
która umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin
oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej
i rafineryjnej.
ANWIL we Włocławku jest jedynym wytwórcą polichlorku winylu w Polsce oraz jednym z największych
producentów nawozów sztucznych i wodorotlenku
sodu w Polsce. Potencjał produkcyjny wynosi około
1 mln ton/rok nawozów azotowych, 0,4 mln ton/
rok PCW i granulatów oraz 0,2 mln ton/rok wodorotlenku sodu. Dzięki planowanej budowie trzeciej
instalacji produkcyjnej nawozy azotowe zdolności
produkcyjne spółki ANWIL po 2021 r. zwiększą się
do około 1,5 mln ton/rok.
Basell ORLEN Polyolefins w Płocku posiada instalacje o łącznych mocach wytwórczych na poziomie
900 tys. ton (420 tys. ton polietynelu oraz 480 tys.
ton polipropylenu), a produkty dystrybuowane są
zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.
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Kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych
w Europie Środkowo-Wschodniej. PKN ORLEN
jest liczącym się producentem petrochemicznym
w Europie we wszystkich grupach produktów.
W obszarze produkcji petrochemicznej kluczowa instalacja Olefin posiada maksymalne moce
wytwórcze około 700 tys. ton etylenu i około 380
tys. ton propylenu.
Petrochemia to ważny element budowania przewag konkurencyjnych ORLENU. To właśnie branża petrochemiczna będzie w dłuższym horyzoncie
czynnikiem wspierającym popyt na produkty
przerobu ropy naftowej i tym samym budującym marże w ramach całego łańcuchu wartości.
Nowoczesne tworzywa sztuczne będą znajdować
coraz szersze zastosowanie w światowej, a także
europejskiej gospodarce. Ich rola będzie rosnąć,
zwłaszcza w przypadku produktów specjalistycznych,
stosowanych np. przy zaawansowanych systemach
dociepleniowych i izolacyjnych. Program renowacji
i ocieplania budynków – Fala Renowacji (Renovation
Wave), przyjęty i realizowany przez Unię, będzie jednym z motorów napędzających ten rynek.
ORLEN posiada znaczną grupę klientów indywidualnych i biznesowych. Należy do niego
największa sieć stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej (ponad 2800). Grupa ORLEN była
w 2019 r. głównym dostawcą dla największych zagranicznych koncernów paliwowych działających w Polsce, jednocześnie zwiększając aktywność w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw dzięki działalności
spółki ORLEN Paliwa.
ORLEN jest właścicielem 2181 punktów gastronomicznych, w tym: 1710 Stop Cafe w Polsce (włączając 592 sklepy convenience), 310 Stop Cafe
w Czechach, 28 Stop Cafe na Litwie, 131 Star Connect w Niemczech oraz 2 Stop Cafe na Słowacji.
W III kwartale 2020 r. zwiększył stan posiadania o
73 w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego
roku: w Polsce o 29, w Czechach o 12, na Litwie o 5, w
Niemczech o 25 i na Słowacji o 2.
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Tabela III. liczba stacji pkn orlen i udziały rynkowe (III kw. 2020 r.)
Kraj
Polska

Liczba stacji
1 798

Zmiana r/r

Procent rynku

14

34,3

Niemcy

586

2

6,6

Czechy

416

3

24,9

Litwa

29

4

4,5

Słowacja

11

10

0,5
Źródło: PKN ORLEN

ORLEN przejął kontrolę nad RUCH i objął 65 proc. akcji
spółki (pozostali akcjonariusze to PZU i PZU Życie oraz
Alior Bank). Akwizycja wzmocni segment detaliczny
Grupy i ułatwi wprowadzenie do niego nowych rozwiązań. Jednym z nich, jak informuje ORLEN, będzie
otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii
w lokalizacjach poza stacjami paliw.
ORLEN ma mocnych rywali na rynku detalicznym
Czech i Niemiec. Na rynek słowacki dopiero wchodzi:
w 2019 r. dokonał tego poprzez swoją spółkę zależną ORLEN Unipetrol która otworzyła dziesięć stacji
pod marką Benzina. W Słowacji na koniec 2019 r.
działało łącznie 910 stacji paliw, a głównym graczem
obsługującym 253 stacje paliw pod marką Slovnaft
jest węgierski MOL (28 proc. udziału w rynku). Sieć
Slovnaft jest obsługiwana i zasilana z własnej rafinerii
w Bratysławie.
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Na rynku czeskim ORLEN jest liderem, zarówno pod
względem sprzedanego wolumenu, jak i wielkości
sieci. Działa tam pod marką Benzina. W 2019 r. liczba
jego stacji wyniosła 416 obiektów, a udział rynkowy
zwiększył się do 24,5 proc. Drugą siecią pod względem
liczby stacji jest MOL (304 obiekty), a pod względem
udziału rynkowego (około 15 proc.) zajmuje prywatna sieć dyskontowa Tank Ono (41 stacji). Liczące się
udziały na tym rynku ma również austriacki OMV
(razem z Shell to ponad 23 proc.)
Detaliczny rynek niemiecki – największy pod względem konsumpcji paliw w Europie – jest atrakcyjny,
ale bardzo konkurencyjny. Sieć stacji paliw liczy tam
około 14,5 tys. obiektów, a do głównych konkurentów
spółki ORLEN Deutschland należą sieci międzynarodowe: Aral (Grupa BP), Shell, ESSO, Total (prawie
60 proc. rynku i 44 proc. ogólnej liczby stacji) oraz
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sieci ekonomiczne Jet i HEM (prawie 9 proc. stacji). Sieć ORLENU jest ósma pod względem liczby
stacji. Fuzja z LOTOSEM zwiększy potencjał koncernu i ułatwi mu ekspansję na kolejne rynki. Fuzja wzmocni zwłaszcza LOTOS, który nie posiada
tak zdywersyfikowanego łańcucha wartości, jak

ORLEN. Oczywiście, nawet po połączeniu, PKN ORLEN
i LOTOSOWI daleko będzie do globalnych gigantów,
takich jak Shell, BP, Total, Gazprom, Lukoil, Rosneft
czy ENI. To koncerny działające na całym świecie,
o przychodach sięgających setek miliardów dolarów,
jak na przykład Shell i BP.

Wykres XVII. produkty orlenu generujące najwięcej przychodów w 2019 r. (MLN zł)

Źródło: GRUPA ORLEN
PKN ORLEN jest liczącym się graczem na rynku energii
w Polsce oraz największym przemysłowym producentem energii elektrycznej dysponującym mocami na poziomie 1,9 GWe. W 2020 r. ORLEN został właścicielem
Grupy Energa. Była to największa tego typu transakcja
na polskim rynku paliwowo-energetycznym. ORLEN
po przejęciu gdańskiej spółki odpowiada za 9–10 proc.
krajowej produkcji energii.

cesję (pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich
obszarach morskich) na budowę na Morzu Bałtyckim
morskich farm wiatrowych o mocy do 1200 MW wraz
z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą
i serwisową. Przejęcie Energi przyniosło koncernowi
ponad 40 tys. prosumentów podłączonych do sieci
energetycznej.

Koncern posiada dwa nowoczesne bloki gazowo-parowe CCGT we Włocławku i Płocku o łącznych mocach
ponad 1000 MWe.

Na początku listopada 2020 r. ORLEN podpisał z PGNiG
i z LOTOSEM list intencyjny, w którym zadeklarował
przystąpienie do rozmów w sprawie budowy nowej
elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Inwestycja
mogłaby powstać do lipca 2026 r. Kolejny projekt
energetyczny, wykorzystujący technologię opartą na
paliwie gazowym, to elektrownia Ostrołęka.

Jego zainstalowana moc energetyczna w OZE (głównie
w energetyce wiatrowej i wodnej) przekracza 400
MW. ORLEN przez spółkę Baltic Power posiada kon-
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Obecnie Grupa ORLEN, uwzględniając aktywa
Energi, posiada ok. 3,2 GWe mocy zainstalowanej.
W samej Grupie Energa łączna moc zainstalowana
to 1,4 GWe.
Według ORLENU, potencjał dla budowy nowych
źródeł nisko- i zeroemisyjnych w Polsce jest duży.
To one będą filarem transformacji energetycznej. W
trzecim kwartale 2020 r. ten segment wypracował
dla ORLENU zysk EBITDA na poziomie 1 mld zł, o
98 proc. większy niż rok wcześniej. W III kwartale
2020 r. 75 proc. produkcji energii elektrycznej w ORLENIE pochodziło ze źródeł zero- i niskoemisyjnych.
Obecnie w Polsce średnia emisyjność jednostek
wytwórczych opartych o gaz ziemny jest ponad
dwukrotnie niższa w porównaniu do bloków węglowych. Dodatkowo przy uwzględnieniu obecnych
i prognozowanych cen gazu, emisji i węgla, technologia oparta o gaz ziemny pozwala wytwarzać
energię taniej niż rozwiązania bazujące na węglu
kamiennym. Na rzecz bloków gazowych przemawiają niższe koszty kapitałowe oraz ich większa
elastyczność, umożliwiająca bilansowanie energii
ze źródeł odnawialnych.

PKN ORLEN jest firmą z wysokim przepływem
pieniężnym z działalności operacyjnej, ma szerokie możliwości finansowania projektów, dzięki
czemu jest w stanie zapewnić elastyczną ich
realizację. W ciągu ostatnich pięciu lat koncern
zrealizował trzy megaprojekty inwestycyjne,
w tym dwie najnowocześniejsze elektrownie
gazowo-parowe w Polsce.
ORLEN ma silną pozycję finansową – jego
przychody przekroczyły w 2019 r. 111 mld zł
(plus 11 mld zł przychodów Energii). Zwrot
na zaangażowanym kapitale wynosi około
15 proc., a relacja długu netto do EBITDA
(za 2019 r., po uwzględnieniu ceny nabycia
akcji GK Energa) kształtuje się na poziomie
około 1. Zadłużenie netto ORLENU w 2019 r.
zmniejszeniu o blisko 3,2 mld zł do 2,4 mld
zł a dźwignia finansowa wyniosła 6,3 proc.
Przejęcie Energii i fuzja z LOTOSEM pozwoli koncernowi zdywersyfikować przychody.
Zwiększy to odporność na wahania rynkowe
i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym.
Zaktualizowana strategia PKN ORLEN na lata

Wykres XVIII. produkcja energii elektrycznej w grupie orlen (Źródło wytwarzania,
III kw. 2020, proc.)

Źródło: GRUPA ORLEN
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2019–2022 zakłada rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej oraz zaangażowanie
w energetykę niskoemisyjną w segmencie
downstream, konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej oraz zrównoważony rozwój
w obszarze poszukiwań i wydobycia. Przejęcie
Grupy LOTOS ma znacząco poszerzyć możliwości ORLENU w zakresie tzw. nowej mobilności.

Koncern nazywa to „strategiczną szansą rozwojową”. Główne projekty rozwojowe koncernu
to: budowa instalacji Polietylenu w Czechach,
budowa instalacji Metatezy w Płocku, instalacji
PPF Spliter na Litwie, kotłowni dla instalacji
Steam Cracker w Czechach, węzła wydzielenia
parafin z surowca reformingowego MaxEne
w PKN ORLEN.

Wykres XIX. wynik netto grupy lotos i pkn orlen (mld zł)

Wykres XX. przychody grupy lotos i pkn orlen (mld zł)
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II. ...i mocny gracz na rynkach
zagranicznych
W stosunku do regionalnych graczy, już teraz
PKN ORLEN, nawet bez LOTOSU, to liczący się
podmiot na rynku energetycznym. W rankingu
Platts TOP250 zajął 51. miejsce wśród największych koncernów energetycznych na świecie.
Ranking S&P Global Platts Top 250 Global Energy
Company Rankings klasyfikuje spółki notowane
na giełdzie w oparciu o ich wartość aktywów,
przychody, zyski i zwrot z zainwestowanego
kapitału. Wszystkie firmy na tej liście mają aktywa większe niż 5,5 mld dol., a przedstawione
informacje dotyczą jej najbardziej aktualnego
okresu sprawozdawczego.
W zestawieniu z 2019 r. przygotowanym
przez międzynarodową firmę Coface, PKN
ORLEN utrzymał się na czele największych firm
z Europy Środkowo-Wschodniej. Polski koncern wyprzedził czeską Skodę i węgierski MOL.

PGNiG był szósty, a Grupa LOTOS – ósma. Ranking był przygotowywany na podstawie wielkości obrotów w 2018 r.
Pod względem przychodów, PKN ORLEN wyprzedza nie tylko MOL, ale i OMV. Po połączeniu z Grupą LOTOS, przewaga jeszcze bardziej
się zwiększy. Natomiast w kategorii wydobycia
węglowodorów nawet połączenie obu spółek
niewiele zmieni i w dalszym ciągu znacznie gorzej wypadniemy nie tylko w stosunku do MOL-a,
ale i OMV. Dopiero połączenie z PGNiG poprawi
jego pozycję, pozwalając na wyprzedzenie Węgrów. Europejski rynek zdominowany jest przez
koncerny działające równocześnie w obszarze
gazu i ropy, upstream i downstream, coraz odważniej wchodzące w energetykę i odnawialne
źródła energii. Tak zorganizowany jest MOL
i OMV, Statoil (Equinor), Repsol, Total czy Eni.

Wykres XXI. S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company rankings – w nawiasie
podano pozycję w rankingu (dane w mln Dol.)
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PKN ORLEN działa głównie w segmencie downstream, upstream ma niewielkie, choć systematycznie rosnące znaczenie. Coraz większą
rolę odgrywa też część energetyczna, dzięki
przejęciu Energi. LOTOS wniesie do koncernu
swoje innowatorskie rozwiązania w obszarach
energii związane z wodorem, elektromobilnością,
energią morską. PKN ORLEN ma silną pozycję
w Europie Środkowo-Wschodniej, jego marka
jest rozpoznawalna na wszystkich rynkach, na
których działa. Koncern prowadzi działalność
w sześciu krajach – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie, a jego
produkty docierają na sześć kontynentów do
ponad 110 krajów.
Koncern posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu fuzji, i to na skomplikowanych, zagra-

nicznych rynkach i w często w trudnej sytuacji makroekonomicznej. ORLEN musiał stoczyć ciężką
walkę o Unipetrol, twardo walczył o Możejki, które
przez dłuższy czas nie spełniały pokładanych
w nich nadziei. Inwestycja na Litwie okazała się
bardzo trudna, jednak nawet tak skomplikowana i chwilami niewdzięczna operacja okazała
się sukcesem. ORLEN wykazał się determinacją
zarówno w Czechach, jak i na Litwie. O LOTOS
też wytrwale walczył w Brukseli.
Jakikolwiek rynek, na który wchodzi, musi się liczyć
z jego ambicjami. Rzadko kiedy rezygnuje ze swoich planów (ORLEN wiele razy był namawiany do
wycofania się z Litwy), a nawet, jeżeli rezygnuje z
walki, to jednak nigdy do końca nie wiadomo, czy
za jakiś czas znowu nie powróci. Na razie nie wiadomo, w jakim kierunku po fuzji będzie zmierzała

Wykres XXII. Główni konkurenci (RAfinerie) orlenu w europie środkowo-wschodniej;
maksymalne roczne moce przerobowe (mln Ton)

Źródło: Na podst. raportów PKN ORLEN

Warsaw Enterprise Institute

70

ekspansja ORLENU. Czy koncern ruszy dalej na
południe? Czy zdecydowanie wejdzie na rynek
rumuński, na którym są już Węgrzy i Austriacy?
Dla ORLENU Europa Środkowo-Wschodnia jest atrakcyjna, bo to jeden z najszybciej
rosnących obszarów pod względem popytu na produkty petrochemiczne. Jest to również jeden z nielicznych regionów w Europie
z wciąż wzrastającym popytem na energię.

Warsaw Enterprise Institute

Wśród największych konkurentów ORLENU
w tej części Europy jeszcze niedawno wymieniany był LOTOS. Teraz to się zmienia, oczywiście,
o ile fuzja dojdzie do skutku po spełnieniu warunków Komisji Europejskiej. Aktywa zagraniczne
LOTOSU i jego doświadczenia na rynkach zagranicznych przydadzą się w połączonym podmiocie: LOTOS prowadzi działalność w Polsce,
Norwegiii na Litwie.
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dlaczego pgnIg?
Po przejęciu Grupy LOTOS przez PKN ORLEN,
polski rynek paliwowy zostanie uporządkowany:
kluczowe aktywa z dominującym udziałem Skarbu Państwa znajdą się w jednym ręku, podmioty
zamiast ze sobą konkurować będą działać razem
bardziej efektywnie, ekspansja zagraniczna nabierze rozpędu. W następnym etapie, po fuzji
z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, koncern zyska nową jakość, wzbogaci
się o dodatkowe aktywa, i dopiero wtedy stanie

się w pełni wartościowym koncernem multienergetycznym.
Tego samego dnia, kiedy ORLEN poinformował
o warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na fuzję
z LOTOSEM, czyli 14 lipca 2020 r., został podpisany list intencyjny pomiędzy płocką spółką a wicepremierem Jackiem Sasinem, ministrem aktywów
państwowych, reprezentującym Skarb Państwa,
w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN Grupy PGNiG.

Źródło: www.orlen.pl
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Wykres XXIII. akcjonariat grupy lotos

Wykres XXIV. akcjonariat pgnig

Wykres XXV. akcjonariat pkn orlen
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Te dwa równoległe akty – zgoda KE na przejęcie
LOTOSU i rozpoczęcie procesu przejmowania
PGNiG – świadczą o tym, że ORLEN nie zamierza
czekać na fuzję z gazowym gigantem aż zintegruje się z gdańską spółką. Tak realizowany proces
trwałby zbyt długo. – Szacuje się, że czas niezbędny do osiągnięcia dobrych warunków integracji
menedżerskiej i kulturowej w przejmowanej jednostce wynosi od 3 do 5 lat – pisze Eric Ambukita
z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
ORLEN – według deklaracji zarządu – daje sobie półtora roku, by procesy łączenia LOTOSU
i PGNiG zbiegły się w jednym czasie. W lipcu
2020 r. ORLEN rozpoczął prace nad wnioskiem
koncentracyjnym do Komisji Europejskiej dotyczącym przejęcia PGNiG.

nowego koncernu wyniosą ok. 200 mld zł. Zysk
operacyjny EBITDA kluczowych segmentów może
osiągnąć ok. 20 mld zł rocznie. Za zysk operacyjny
połączonego podmiotu w ok. 40 proc. odpowiadałby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie z łączną
roczną produkcją na poziomie ok. 70 mln boe
stanowiłoby ok. 20 proc. wyniku. Po ok. 15 proc.
generowałyby sprzedaż detaliczna paliw, gazu
i energii oraz regulowana dystrybucja, z dużym
potencjałem wzrostu w kolejnych latach. Wytwarzanie energii odpowiadałoby za ok. 10 proc.
zysku operacyjnego. W tym przypadku możliwe
byłoby podwojenie wyniku w do 2030 r. dzięki
realizacji nowych inwestycji. W wyniku wszystkich konsolidacji łączne zatrudnienie wyniosłoby
w koncernie ponad 60 tys. osób.

Niezależnie od procedur związanych z przejęTak zintegrowany koncern może zostać liderem
ciem, ORLEN i PGNiG wchodzą w obszary, które
zrównoważonej transformacji sektora energebezpośrednio wynikają ze
tycznego nie tylko w
strategii powstającego mulPolsce, ale w Europie
tienergetycznego koncernu,
Środkowo-Wschodczyli wspólnych inwestycji
niej. Już w tej chwili
w energetykę gazową i bioORLEN posiada silną
gaz. Na początku września (…) wydobycie posiada walor stabilizowania
pozycję w kilku kra2020 r. obie spółki podpisa- wyników różnych segmentów działalności.
jach regionu, a fuzje
ły list intencyjny dotyczący
jeszcze bardziej go
wzmocnią. Jak inforwspółpracy przy budowie
bloku parowo-gazowego
muje ORLEN, w przyw Ostrołęce oraz rozwoju
padku segmentu wybiogazowni. Projekt wpisuje się w prowadzone
dobycia, konsolidacja poprawiłaby efektywność
już przez ORLEN analizy dotyczące możliwości
operacyjną i inwestycyjną oraz umożliwiłaby
produkcji biogazu. Planowana, na razie na etapie
skoncentrowanie się na złożach gazu ziemnego
i ropy naftowej w Polsce i Europie. W zakresie
listu intencyjnego, jest również budowa elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku.
energii elektrycznej powstałoby zintegrowane
portfolio wytwórcze w kraju, oparte o efektywne elektrownie gazowe oraz odnawialne źródła
Trudno przewidzieć, jak długo potrwa proces uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Najczęściej
energii, w tym morską energetykę wiatrową.
wymienia się rok, czyli okres znacznie krótszy,
W tym kontekście istotny byłby potencjał jednoniż w przypadku podobnej procedury podjętej
stek gazowych do bilansowania nieregularnego
wobec fuzji z LOTOSEM. Argumentem za skróprofilu wytwarzania z odnawialnych źródeł enerceniem terminu jest to, że wspólnych elementów
gii. Jednocześnie zarządzanie szerokim portfolio
rynkowych ORLENU i PGNiG jest znacznie mniej
aktywów umożliwiłoby optymalizację handlu na
niż w przypadku LOTOSU.
hurtowym rynku energii elektrycznej.
W wyniku integracji aktywów PKN ORLEN, Grupy
Energa, LOTOS i PGNiG łączne roczne przychody
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Włączenie PGNiG do koncernu uzupełni praktycznie wszystkie brakujące ogniwa i skonsoli-
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Wykres XXVI. wyniki finansowe pgnig (mld zł)

duje przy tym sektory adekwatnie do obecnej
sytuacji w gospodarce globalnej: paliwa alternatywne (LNG/CNG), wodór, nad którym prace
prowadzą zarówno ORLEN, jak i LOTOS, OZE
w kilku postaciach (od biogazowni rozwijanych
w ORLEN Południe po energetykę wiatrową, nie
tylko morską, ale i lądową, w której kompetencjami dysponuje Energa). ORLEN po wszystkich
fuzjach pod względem operacyjnym będzie
skonsolidowany na wzór większych podmiotów
z Zachodniej Europy. Objęcie funkcji i zadań
lidera transformacji energetycznej w regionie
jest realne, i co więcej – może wykraczać także
poza rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki
połączeniu z LOTOSEM i z PGNiG będzie bardziej odporny na zmiany koniunktury gospodarczej. Branża rafineryjna ma charakter cykliczny,
w znacznym stopniu zależy od stanu gospodarki,
takich parametrów jak dynamika PKB, bezrobocie, inflacja. Jest podatna na zmiany otoczenia,
które podlegają częstym wahaniom. Tymczasem
sektor paliwowo-energetyczny potrzebuje długoterminowych strategii i kosztownych inwestycji
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trwających często wiele lat, musi więc posiadać
nie tylko stabilne finansowanie ale i zdywersyfikowane przychody.
Multienergetyczny koncern spełnia takie kryteria chociażby z tego powodu, że znaczna jego
część jest oparta o sektory regulowane przez
państwo, takie jak energetyka i gaz. W tym sensie
przejęcie Energi i PGNiG jest nie tylko poszerzeniem działalności o nowe obszary, ale również
zapewnieniem koncernowi przewidywalnych
i długoterminowych źródeł dochodu. PGNiG jest
jednym z największych przedsiębiorstw gazowych w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającym regulowany przychód z dwóch obszarów:
dystrybucji (zarządzanym przez Polską Spółkę
Gazownictwa) i magazynowania (przez Gas Storage Poland) i jego fuzja z ORLENEM pozwoli
na osiągnięcie bardziej stabilnych wyników finansowych. Przejmowanie LOTOSU i PGNiG nie
może nadmiernie obciążyć wyników ORLENU,
inwestycje muszą się bilansować, gdyż tylko
wtedy uda się przejść z powodzeniem przez
proces transformacji energetycznej.
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Zbycie pakietu rafinerii w Gdańsku nie będzie
miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo
energetyczne Polski. ORLEN zachowa pełną kontrolę nad rafinerią, będzie też decydował, kto stanie się jego partnerem i jakie aktywa wniesie do
wspólnego przedsięwzięcia. Fuzja może wręcz
zwiększyć bezpieczeństwo dzięki koordynacji zakupów i większym możliwościom negocjacyjnym
koncernu, dzięki którym będzie można uzyskać
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lepszą cenę i mieć wpływ na większą elastyczność dostaw. Planowana wymiana aktywów
z partnerem – z Europy lub spoza Europy – może
pozwolić na jeszcze większe zdywersyfikowanie
źródła dostaw, a siła finansowa koncernu i jego
międzynarodowy rynek działań uodporni go na
chwilowe wahania koniunktury, stabilizując ceny
na rynku krajowym. Będzie to miało pozytywny
wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki.
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Fuzja ORLENU z LOTOSEM i PGNiG jest także
szansą na wzmocnienie pozycji Skarbu Państwa
w akcjonariacie PKN ORLEN (chodzi o aport na
zwiększenie kapitałów PKN ORLEN i objęcie
akcji przez Skarb Państwa), co wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Większość ropy ciągle sprowadzamy z kierunku wschodniego, jedocześnie jednak zwiększa
się dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia. Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu
Naftowego, udział rosyjskiej ropy REBCO w zaopatrzeniu polskich rafinerii wyniósł w 2019 r.
66,6 proc. Udział ten systematycznie spada:
w 2016 r. wynosił 81 proc., w 2017 – 77,2 proc. ,
w 2018 – 76 proc. – Ropa inna niż REBCO stanowiła w strukturze przerobu PKN ORLEN 42 proc.
(20 punktów procentowych więcej, niż przed rokiem), a dla Grupy LOTOS było to około 19 proc.
(8 punktów procentowych mniej, niż w 2018 r.).

Dla obu polskich koncernów łącznie – ropa inna
niż REBCO – stanowiła 33 proc. przerobu – pisze
POPiHN. Uzupełnieniem dostaw zagranicznych
było wykorzystanie do przerobu ropy, pochodzącej z dostaw krajowych (Petrobaltic, PGNiG),
choć skala jej produkcji wciąż pozostawała na
niskim poziomie.
Rafinerie w Płocku i Gdańsku dobrze poradziły
sobie z poważnym zagrożeniem, do jakiego doszło w 2019 r., kiedy do Polski wpłynął rurociągami z kierunku wschodniego zanieczyszczony
surowiec. Przerwa w dostawach rurociągiem
Przyjaźń trwała aż 46 dni (była najdłuższa w
historii). Wymusiło to dostawy drogą morską,
które były możliwe dzięki istniejącej infrastrukturze, ale także realizowanej od wielu lat polityce
dywersyfikacji źródeł dostaw. Systematyczne jej
zwiększanie jest argumentem za połączeniem
ORLENU z LOTOSEM. Dzięki synergii i efektowi

Wykres XXVII. udział w dostawach ropy naftowej do rafinerii krajowych w 2019 r.

Źródło: POPiHN
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skali koncern będzie w stanie szybko poradzić
sobie z różnego rodzaju zagrożeniami.
Połączenie z ORLENEM nie zmieni strategicznych
planów PGNiG, związanych z importem gazu
skroplonego LNG przez terminal w Świnoujściu
czy sprowadzanie go z Norwegii przez Baltic
Pipe. Te projekty, kluczowe dla bezpieczeństwa
energetycznego Polski, pozostaną nienaruszone.
PGNiG ma zarezerwowane w terminalu LNG
w Świnoujściu 8,3 mld m sześc. rocznie, tyle samo
w budowanym Baltic Pipe (jego przepustowość
to 10 mld m sześc.).
Włączenie PGNiG do PKN ORLEN stworzy
większe możliwości finansowania projektów
gazowych, istotnych również także z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
W tym kontekście wymieniane są projekty
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związane z produkcją biometanu, które mogą
poprawić bezpieczeństwo gazowe Polski, zasilając nasz system w dodatkowe wolumeny surowca: od 4 mld m sześc. do nawet 10
mld m sześc., według wyliczeń Politechniki
Poznańskiej (z krajowych złóż PGNiG wydobywa rocznie 4 mld m sześc. gazu). Projekty biometanowe są już obecne z w planach
i działaniach PKN ORLEN, znajdują się także
w projektach planowanych wspólnie z PGNiG.
Jak pisze BiznesAlert, PGNiG podkreśla, że traktuje priorytetowo program biometanowy, który
pozwoli ograniczyć emisję metanu z rolnictwa.
– Jest to zgodne ze strategią metanową KE, która wskazuje właśnie na biogaz (i wytwarzany
z niego biometan) jako jeden ze sposobów rozwiązywania problemu emisji w sektorach rolnym i odpadowym – podkreśla spółka w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl.
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Podsumowanie

1.

Na drodze do transformacji

Połączenie czołowych podmiotów naszego kraju – PKN ORLEN, Energi, Grupy LOTOS
i PGNiG – ułatwi zrealizowanie kluczowych celów
polskiej gospodarki związanych z transformacją
energetyczną, zapewni jej bezpieczeństwo, zwiększy tempo rozwoju nowych technologii, pozwoli
wejść szerzej na międzynarodowe rynki.

2.

odporność na kryzys

Duży, zdywersyfikowany i multienergetyczny podmiot będzie bardziej odporny na kryzysy. Globalna
gospodarka przechodzi burzliwy okres, związany
m.in. z dokonującymi się niej zmianami technologicznymi, polityką gospodarczą państw, a także
pandemią. Kryzysy i przesilenia to stały element
życia gospodarczego, jednak w obecnych czasach
mogą stać się one zjawiskiem częstszym i bardziej
złożonym niż we wcześniejszych okresach.

3.

4.

zmniejszone ryzyko upadłości

Zapewni także stabilność wszystkich podmiotów działających w połączonym organizmie
i radykalnie zmniejszy ryzyko ich upadłości. Fuzja
zagwarantuje im ciągłość działalności, co oczywiście wpłynie na stabilność miejsc pracy, a także
na regularność i wysokość płaconych przez firmy
podatków, których znaczna część zasila budżety lokalne.

5.

inwestycje

Fuzja stworzy organizm zdolny do realizacji koniecznych inwestycji, które byłyby nieosiągalne dla
mniejszych, działających w rozproszeniu podmiotów. Przedsięwzięcia – kosztowne, potrzebujące
dużych nakładów – wymagają osiągnięcia wielkiej
siły finansowej, zdolnej do wykorzystania zarówno
własnych środków jak i do absorbcji zewnętrznych
źródeł finansowania. Duży i stabilny podmiot może
liczyć na znacznie lepsze warunki finansowania niż
stosunkowo niewielkie firmy.

stabilizacja

Fuzja ustabilizuje wyniki połączonego organizmu,
pozwalając na bardziej łagodne przechodzenie
przez różne cykle koniunkturalne – od okresów
rynkowych zapaści do dobrej koniunktury. Pozwoli
również ukształtować stabilny i mocny akcjonariat,
zapewniający realizację kluczowych celów strategicznych koncernu.
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6.

Wielopłaszczyznowe cele

Fuzja pozwoli na osiągnięcie tak wielu i tak różnorodnych celów, że jej skutki będą odczuwalne
zarówno przez biznes, jak i naukę, szkolnictwo
wyższe i rynek pracy.
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rekomendacje

1.

Proces konsultacji

Kontynuowanie procesu konsultacji z interesariuszami Grupy LOTOS, a także PGNiG i konsekwentne
wyjaśnianie zainteresowanym stronom wszelkich
wątpliwości związanych z fuzją.

2.

Transparentność

Pełna transparentność procesu fuzji z Grupą
LOTOS, a także z PGNiG, konieczna ze względu na
towarzyszące jej emocje.

3.

Ustawa o morskiej energetyce wiatrowej

Jak najszybsze przyjęcie Ustawy o morskiej energetyce wiatrowej, kluczowej dla inwestorów off-shore
oraz dokończenie prac nad liberalizacją ustawy
odległościowej ograniczającej budowę lądowych
parków wiatrowych.

4.

konsultacje z branżą energetyczną

Podjęcie konsultacji z branżą energetyczną w sprawie stworzenia ram prawnych gwarantujących inwestorom stabilność i przewidywalność realizowanych
projektów.
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5.

energetyka atomowa

Sprecyzowanie roli energetyki atomowej w systemie
energetycznym i jasne określenie, czy siłownie tego
typu będą budowane w Polsce. Atom ma istotne
znaczenie w tworzeniu długoterminowych strategii
inwestycyjnych dla całego rynku energetycznego.

6.

zielone miejsca pracy

Promowanie zielonych miejsc pracy poprzez stworzenie programów wsparcia finansowego lub fiskalnego dla pracodawców działających w tym sektorze.

7.

system edukacji

Modyfikacja systemu edukacji, w kierunku położenia większego nacisku na praktyczne aspekty
zielonej energetyki: możliwości wykorzystania jej
w życiu codziennym, a także promowanie jej jako
atrakcyjnego miejsca pracy.

8.

zachęty fiskalne

Stworzenie zachęt fiskalnych dla użytkowników pojazdów hybrydowych, elektrycznych, napędzanych
paliwami alternatywnymi. Skala tego rynku jest ciągle niewielka w porównaniu z rynkami ościennymi.
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