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• Wkrótce dojdzie do od dawna pla-
nowanej fuzji Orlenu i Lotosu. Pozwoli 
to poszerzyć możliwą sferę wpływów 
polskiej spółki, a nowo powstały kon-
cern będzie miał większą zdolność ne-
gocjacyjną i silniejszą pozycję w ca-
łym regionie. Połączenie tych dwóch 
podmiotów musi jednak odbyć się 
na warunkach wynegocjowanych  
z Komisją Europejską, która uznała, 
że transakcja na taką skalę zagraża 
konkurencyjności, bo nowy podmiot 
będzie miał na tyle dominującą po-
zycję i przewagę nad mniejszymi gra-
czami, że nic nie stanie na przeszko-
dzie, by odciąć ich od dostaw surowca 
i w praktyce wyłączyć z rynku. Stąd 
też, w ramach ustalonych warunków, 
nowopowstała polska spółka będzie 
musiała odsprzedać część swoich 
aktywów (mowa przede wszystkim  
o 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdań-
skiej i prawie 80 proc. stacji paliwowych 
Lotosu). Pozostają pytania: komu?, za 
jaką cenę? i na jakich zasadach?

• Wśród potencjalnych oferentów na 
całość lub część aktywów wymie-
nia się Saudi Aramco, MOL, Alimen-
tationCouch-Tard (Circle K) oraz BP. 
Koncerny te mają na tyle różne cele  
i interesy, że wybór, jaki stoi przed Or-
lenem, a de facto polskim rządem, 
może zaważyć na przyszłości nie tylko 
Polski, ale także całego regionu.

• Kluczowe jest, by rozpatrując poten-
cjalnych kandydatów do wykupienia 
części aktywów, nie patrzeć wyłącz-
nie przez pryzmat czysto biznesowy, 
podejmując decyzję na podstawie 
samej tylko nominalnej wartości ofer-
ty. Połączenie dwóch dużych spółek 
Skarbu Państwa i wydzielenie części 
majątku, który miałby trafić w ręce 
innych podmiotów, rzutuje nie tylko 
na sytuację finansową spółek, ale ma 
też wymiar niepieniężny. Wybór part-
nera będzie miał bowiem znaczenie 
dla dalszej współpracy w regionie  
i pociągnie za sobą długofalowe kon-
sekwencje geopolityczne.

• U podstaw dyskusji o przyszłości tej 
transakcji leży fundamentalne py-
tanie: czy Polska dokonując wyboru 
nabywcy najważniejszego aktywu 
z tych przeznaczonych do zbycia tj. 
udziału w Rafinerii Gdańskiej, powinna 
bardziej wziąć pod uwagę łatwy i tani 
dostęp do ropy naftowej, czy możli-
wość rozwoju połączonego Orlenu/
Lotosu poprzez wymianę aktywów 
z nabywcą? W grę wchodzić mogą 
udziały w jego rafineriach, zakładach 
petrochemicznych albo część rynku 
detalicznego. Opcje te sprowadza-
ją się więc do wyboru między Saudi 
Aramco a MOL.

Synteza
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• Na niekorzyść Saudi Aramco prze-
mawia sama dysproporcja po-
tencjałów saudyjskiego i polskie-
go koncernu, która sprawia, że 
możliwość równorzędnej współpracy,  
w obliczu ogromnej przewagi ka-
pitałowej Saudyjczyków, jest czysto 
iluzoryczna. Niepokoić może rów-
nież bezpośrednie powiązanie spółki  
z rządem Arabii Saudyjskiej, co czyni 
z koncernu w pierwszej kolejności in-
strument nacisku politycznego. Pol-
ska nie jest strategicznym partne-
rem dla królestwa, które do tej pory 
odgrywało marginalną rolę w naszej 
polityce międzynarodowej. Dla Sau-
di Aramco korzystne byłoby nato-
miast zaznaczenie swojej obecności  
w regionie świata dotychczas zdomi-
nowanym przez Rosję: polskie aktywa 
mogłyby stać się przyczółkiem do dal-
szej ekspansji. Na plus tego kandydata 
można zaliczyć zapewnienie dostępu 
do tańszej ropy naftowej. Nie oznacza-
łoby to jednak automatycznego spad-
ku cen dla odbiorcy końcowego, a sam 
biznesowy wymiar takiej transakcji 
nie wydaje się szczególnie atrakcyjny  
w obliczu spadającego popytu na ropę 
i konieczności dywersyfikacji źródeł 
energii wymuszonych przez unijne dzia-
łania na rzecz przeciwdziałania zmia-
nom klimatu. Zasadna jest też obawa, 
że w przypadku np. pogorszenia kon-
dycji koncernu, co już miało miejsce  
w 2020 r., polskie aktywa zostałyby 
odsprzedane innym podmiotom, któ-
rych interes wcale nie musiałby być 
zbieżny z polskim lub w skrajnym przy-
padku, byłby im wręcz przeciwstawny,  
a przez to szkodliwy. 

• Najpoważniejszymi konkurentami 
jest węgierski MOL. Wybór tego kan-
dydata do wymiany aktywów jest 
najmniej ryzykowny, a jednocześnie 
oferuje najwięcej potencjalnych ko-
rzyści. Z jednej strony MOL uzyskał-
by dostęp do rynku polskiego, gdzie 
dziś jest obecny w niewielkim stop-
niu i raczej nie ulegnie zwiększeniu.  
Z drugiej strony to Orlen uzyskałby 
dostęp do rynków, na których dziś 
obecny jest MOL. Mogłoby chodzić nie 
tylko o stacje paliw, ale także udziały 
w zakładach przemysłowych, w tym 
petrochemicznych. Wymiana akty-
wów z MOL niejako wymusi na pol-
skim i węgierskim koncernie bliższą 
współpracę. Zacieśnienie powiązań 
biznesowych i politycznych z podmio-
tem będącym w rękach przychylne-
go Polsce rządu Orbána, pozwoliłoby 
między innymi wzmocnić bezpieczeń-
stwo energetyczne całego regionu 
Europy Środkowej i Południowej, któ-
re mierzy się z podobnymi zagroże-
niami. Stąd też wymiana aktywów  
z drugim podobnym podmiotem, jakim 
jest MOL, mogłaby się okazać jednym  
z filarów współpracy międzynaro-
dowej w ramach Inicjatywy Trójmo-
rza. Współpraca ta szczególnie ma 
znaczenie w kontekście transforma-
cji energetycznej. Orlen i MOL muszą 
dostosowywać się do regulacji wpro-
wadzanych przez UE. Jako koncerny  
o podobnym szerokim profilu działania 
i prowadzące po wymianie aktywów 
wspólne przedsięwzięcia, mogą zaj-
mować jednolite stanowisko na forum 
europejskim. Wybór żadnego z pozo-
stałych potencjalnych oferentów nie 
będzie miał podobnych skutków. 
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1. Wprowadzenie

27 lutego 2018 r. Skarb Państwa i PKN Orlen 
S.A podpisały list intencyjny w sprawie 
przejęcia przez Orlen kontroli nad Grupą 
Lotos S.A. poprzez nabycie akcji należą-
cych obecnie do Skarbu Państwa. Jako 
cel transakcji przedstawiono stworzenie 
silnego, zintegrowanego koncernu zdol-
nego do lepszego konkurowania na rynku 
międzynarodowym, który będzie odporny 
na wahania rynkowe, dzięki m.in. obniże-
niu kosztów funkcjonowania połączonego 
podmiotu. Zwracano przy tym uwagę, że 
nowy silniejszy podmiot łatwiej stawi czoło 
wyzwaniom, jakie niesie transformacja 
energetyczna (zwłaszcza z planowanym 
następnie przejęciem PGNiG S.A). Po połą-
czeniu, już jako koncern multienergetycz-
ny, spółka mogłaby bowiem zajmować 
wyższą pozycję negocjacyjną w rozmo-
wach z dostawcami surowców i realizo-
wać duże projekty rozwoju np. technologii 
wodorowych.

Z uwagi na wielkość obu podmiotów ko-
nieczne było złożenie wniosku do Komisji 
Europejskiej o wyrażenie zgody na prze-
jęcie kontroli nad Lotos – w trybie okre-
ślonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
139/2004 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (roz-
porządzenie WE w sprawie kontroli łącze-
nia przedsiębiorstw, Dz.U. L 24 z 29.1.2004,  
s. 1–22.). Komisja Europejska w trakcie po-
stępowania oceniła, że połączenie przed-
siębiorstw utrudni konkurencję na rynku. 
Jednak decyzją z 14 lipca 2020 r. (sprawa 
M.9014 – PKN Orlen/Grupa Lotos) na trans-
akcję zezwoliła, jednak pod określonymi 

warunkami, z których największe znaczenie 
będzie miała  sprzedaż 30 proc. udziałów 
w Rafinerii Gdańskiej, jak również prawie 
80 proc. stacji paliwowych Lotosu. Pojawiły 
się obawy, że zrealizowanie tych założeń 
przyniesie skutki odwrotne od zamierzo-
nych, czyli w rzeczywistości zmniejszy bez-
pieczeństwo energetyczne Polski i osłabi 
pozycję polskich rodzimych firm, zamiast 
je wzmacniać.

Wydaje się, że przejęcie Lotosu jest już prze-
sądzone, należy więc rozważyć optymalny 
wybór nabywcy aktywów Lotosu/Orlenu 
także w dłuższej perspektywie. Oficjalnie 
nie potwierdzono doniesień medialnych  
o tym, z kim prowadzone są rozmowy, ale 
wśród potencjalnych oferentów na całość 
lub część aktywów wymienia się Saudi 
Aramco, MOL, Alimentation Couch-Tard 
(Circle K) oraz BP. Koncerny te mają na 
tyle różne cele i interesy, że wybór, jaki 
stoi przed Orlenem, a de facto polskim 
rządem, może zaważyć na przyszłości nie 
tylko Polski, ale także całego regionu. Jak 
w trakcie debaty WEI, która odbyła się 25 
maja 2021 r., podkreślał Andrzej Krajewski, 
autor książki „Krew cywilizacji. Biografia 
ropy naftowej”, rynek ropy jest ściśle zwią-
zany z polityką, bo paliwa są kluczowym 
surowcem, bez których państwa nie mogą 
funkcjonować. Z tego też powodu koncerny 
naftowe, nawet te wyłącznie z prywatnym 
kapitałem, w rzeczywistości są związane  
z państwem, w którym mają główną siedzi-
bę. Dlatego wybór inwestora dla głównego 
aktywa Lotosu, które ma być sprzedane, tj. 
30 proc. rafinerii gdańskiej, będzie również 
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w pewnym sensie wyborem kraju, z którym 
Polska chce ściślej się związać i dać dostęp 
do strategicznej części gospodarki. 

W tego rodzaju transakcjach nie jest więc 
ważna cena, jaką kupujący chce zapłacić, 
a inne korzyści, jakie może zaoferować. 
Taką oczekiwaną korzyścią jest pozyska-
nie innych aktywów w zamian za akty-
wa Lotosu. To będzie jednak oznaczało 
konieczność zacieśnienia współpracy  
z wybranym podmiotem, która nie będzie 
mogła ograniczać się tylko do wspólnego 

zarządzania rafinerią w Gdańsku. Tak ściśle 
powiązany z Orlenem podmiot będzie miał 
więc niebagatelne znaczenie dla bezpie-
czeństwa energetycznego Polski, które  
w kontekście surowców należy rozumieć 
jako zapewnienie ich niezakłóconych 
dostaw po korzystnej cenie. Może to być 
osiągnięte tylko dzięki dywersyfikacji źró-
deł gazu i uniezależnienie się w większym 
stopniu od Rosji. Wybrany nabywca powi-
nien Polsce pomóc w realizacji tego celu, 
co też powinno być brane pod uwagę przy 
jego wyborze. 
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2. Przejęcie Lotosu – warunki transakcji

Przejecie Lotosu ma nastąpić poprzez dwu-
stopniowe nabycie przez Orlen co najmniej 
53,19 proc. akcji Lotos. W pierwszym etapie 
Orlen planuje nabyć 32,99 proc. akcji od 
Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne 
będzie ogłoszenie wezwania na zakup ak-
cji reprezentujących do 66 proc. ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Lotosu. W zależności od wyników oferty 
publicznej Orlen będzie posiadać mini-
mum 53,19 proc. a maksymalnie 66 proc. 
akcji Lotos. Spółki są jedynymi w Polsce 
podmiotami, które (poprzez sieć spółek 
zależnych) są w stanie przeprowadzić cały 
proces sprzedaży paliw – od ich produkcji 
w swoich rafineriach do ich dystrybucji 
dla klientów hurtowych i detalicznych na 
stacjach paliw. Rafinerie produkują asfalty, 
olej napędowy, benzynę, paliwo lotnicze, 
LPG, lekki i ciężki olej opałowy (LHO i HFO), 
okrętowy olej napędowy, olej o bardzo 
niskiej zawartości siarki. Mają przy tym 
dostęp do kluczowej infrastruktury oraz 
logistyki niezbędnej do importu paliw do 
Polski. Aby ocenić skalę planowanej trans-
akcji i skutków zastosowania zobowiązań 
wynikających z decyzji KE, trzeba przeana-
lizować obecny stan posiadania spółek.

2.1 Orlen

Spółką przejmującą jest PKN Orlen S.A., któ-
ry już dziś należy do największych spółek  
w rejonie Europy Środkowej. Powstał  
w 1999 r. (wówczas jako Polski Koncern 
Naftowy S.A) z połączenia Centrali Produk-
tów Naftowych CPN SA oraz Petrochemii 
Płock SA. Spółka jest notowana na gieł-
dzie w Warszawie. Obecnie bezpośrednio  
w rękach Skarbu Państwa znajduje się 
27,52 proc. akcji. Pozostali więksi akcjona-
riusze to Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny 
Aviva Santander (6,29 proc.), Nationale-

-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytal-
ny (7,34 proc.) oraz PERN S.A. (4,9 proc.).  
Z uwagi na to, że jedynym akcjonariuszem 
PERN jest Skarb Państwa, łącznie posiada 
on więc 32,45 proc. akcji Orlenu. Reszta 
akcjonariatu jest znaczenie rozproszona.

Orlen bezpośrednio lub poprzez spółki za-
leżne jest właścicielem rafinerii w Płocku, 
Trzebini i Jedliczu (Orlen Południe S.A.),  
w Litvínovie i Kralupach w Czechach (Or-
len Unipetrol) oraz w Możejkach na Litwie 
(Orlen Lietuva).
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Od 2018 r. Orlen jest jedynym akcjonariu-
szem czeskiego holdingu Unipetrol, dzię-
ki czemu sprawuje kontrolę nie tylko nad 
czeskimi rafineriami, ale także m.in. spół-
ką Benzina – największym dystrybutorem  
i sprzedawcą paliw w Czechach. Od 2009 r. 
jest jedynym właścicielem spółki Orlen 
Lietuva posiadającej rafinerię w Możejkach 

– jedyną w krajach nadbałtyckich. Orlen 
posiada też udziały morskiego termina-
lu przeładunkowego w Butyndze. Łączne 
moce rafinerii Orlenu wynoszą 35,8 mln 
ton, co stanowi 19 proc. mocy rafineryjnych  
w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Orlen prowadzi także sprzedaż detaliczną 
paliw na ok. 2800 stacjach pod różny-
mi markami, które znajdują się w Polsce  
(na 30 września 2021 r. – 1789 stacji, co 
stanowi ponad 23 proc. rynku), a ponadto  
w Niemczech, Czechach, na Litwie  
i Słowacji. 

Prowadzi też działalność poszukiwawczą 
i wydobywczą ropy naftowej i gazu ziem-
nego w Polsce oraz w Kanadzie. Posiada 
także 4 proc. udziałów w projekcie budowy 
terminala eksportowego gazu skroplonego 
na wschodnim wybrzeżu Kanady – Gold-
boro LNG. Spółka zapowiada inwestycje 
także w paliwa alternatywne, w ramach 
czego np. rozwija technologie wodorowe 
w swojej biorafinerii w Trzebini.

2.2 Grupa Lotos

Spółką przejmowaną jest Grupa Lotos 
S.A. o znacznie mniejszym potencjale niż 
przejmujący, co wynika przede wszystkim 
z obecności Orlenu na rynku międzynaro-
dowym. Lotos (wcześniej Rafineria Gdań-
ska S.A.), który powstał w 1991 r. na bazie 
skomercjalizowanych Gdańskich Zakła-
dów Rafineryjnych, także jest notowany na 
warszawskiej giełdzie. Skarb Państwa po-

siada 53,19 proc. akcji, kolejny akcjonariusz 
– Nationale-Nederlanden Powszechne To-
warzystwo Emerytalne – 5,01 proc., reszta 
akcjonariatu jest rozproszona. Spółka ma 
udziały w wielu spółkach zależnych, które, 
podobnie jak w przypadku Orlenu, prowa-
dzą określoną część działalności. 

Co ważne, Lotos jest też właścicielem 
jednej z najnowocześniejszych rafinerii 
w Europie – rafinerii w Gdańsku o rocznej 
zdolności przerobowej 10,5 mln ton. Za-
kład jest ciągle modernizowany w celu 
zmniejszenia produkcji produktów nisko-
marżowych i ciężkich (takich jak asfalty  
i HFO) oraz zwiększenia produkcji lekkich 
produktów o wyższej marży (olej napędo-
wy, benzyna, paliwo lotnicze, LPG). Stanowi 
5,6 proc. mocy rafineryjnych w Europie 
Środkowo-Wschodniej i 1,6 proc. w EOG. 

Lotos jest ponadto właścicielem zakładów 
w Czechowicach-Dziedzicach oraz Jaśle, 
które w przeszłości były rafineriami, jed-
nak dzisiaj wykorzystywane są jako ma-
gazyny paliw oraz do mieszania smarów  
i specjalnych produktów smarnych i bio-
komponentów przez spółki należące do 
Lotosu. Spółka nie posiada rafinerii poza 
granicami kraju. Wydobywa gaz ziemny  
i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na 
Litwie. W tym segmencie ma nad Orlenem 
przewagę. 

Lotos prowadzi sprzedaż detaliczną paliw 
jedynie na terenie Polski, gdzie posiada 
500 stacji (stan na 30 września 2020 r.), 
co stanowi 6,6 proc. rynku. 

Podobnie jak Orlen, Lotos inwestuje w tech-
nologie wodorowe. Uruchomił program 
inwestycyjny, w ramach którego chce 
zbudować wielkoskalową instalację do 
produkcji zielonego wodoru, a więc takiego, 
do którego wytworzenia użyto energię ze 
źródeł odnawialnych.
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2.3 Skutki decyzji Komisji
Europejskiej

W trakcie postępowania poprzedzającego 
wydanie decyzji z 14 lipca 2020 r., podczas 
którego KE badała wpływ przejęcia Lotosu 
na konkurencję i stworzenia jednego, sil-
niejszego koncernu, Orlen starał się wyka-
zać, że transakcja konkurencji nie zakłóci. 
Argumentował, że de facto nad oboma 
podmiotami kontrolę i tak sprawuje Skarb 
Państwa, mimo że większościowym ak-
cjonariuszem jest tylko w Lotos. Zdaniem 
Orlenu to Skarb Państwa ma decydujący 
wpływ na skład jego rady nadzorczej, która 
z kolei powołuje i odwołuje zarząd oraz 
zatwierdza strategiczne decyzje zarządu 
przed ich formalnym przyjęciem. Ponadto 
razem z PERN posiada największy pakiet 
akcji, a pozostali akcjonariusze są rozpro-
szeni, co również stawia Skarb Państwa  
w pozycji dominującej. 

KE nie zgodziła się z tą argumentacją. Jej 
zdaniem Orlen i Lotos są odrębnymi pod-
miotami, które podejmują decyzje nieza-
leżnie od siebie, a przez to stanowią dla 
siebie konkurencję. Dlatego też KE – po 
przeprowadzeniu wstępnej analizy skut-
ków przejęcia – wyraziła obawy, że pro-
ponowana transakcja może prowadzić 
do wyższych cen i mniejszego wyboru 
dla klientów hurtowych i końcowych kilku 

produktów, zwłaszcza na stacjach paliw 
i lotniskach. Skąd taki wniosek? W oce-
nie KE tak skonsolidowany i duży podmiot 
miałby możliwość i motywację, by wyklu-
czyć z rynku konkurentów działających na 
niższym szczeblu. Wystarczyłoby bowiem 
ograniczyć lub zupełnie odciąć ich od do-
stępu do surowców, by podmioty te zostały 
de facto wyłączone z rynku. 

W odpowiedzi na te obiekcje, Orlen przed-
stawiał w trakcie postępowania kolejne pa-
kiety środków zaradczych, które miałyby 
przeciwdziałać utrudnieniom konkurencji. Po 
dłuższych negocjacjach KE zaakceptowała 
ostatni z pakietów i 14 lipca 2020 r. wyda-
ła decyzję, w której wyraziła warunkową 
zgodę na dokonanie transakcji. Zobowią-
zała przy tym Orlen do podjęcia określo-
nych działań, by nie dopuścić do sytuacji,  
w której planowana transakcja pogorszy-
łaby warunki konkurencji w szczególności 
na rynkach:

• hurtowej sprzedaży paliw silniko-
wych w Polsce;

• dostaw detalicznych paliw silniko-
wych w Polsce;

• dostaw paliwa do silników odrzuto-
wych w Polsce i Czechach;

• dostaw produktów powiązanych, ta-
kich jak różne rodzaje bitumu w Polsce.
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2.3.1 Zobowiązania Orlenu

W praktyce wymogi KE sprowadzają się 
do konieczności odsprzedania części ak-
tywów, które należałyby do połączonego 
podmiotu. Większość z nich należy obecnie 
do Lotosu, ale niektóre także do Orlenu. 
Zobowiązania dotyczą m.in.:

• rafinerii w Gdańsku – z grupy Lotos 
zostanie wydzielona rafineria zarzą-
dzana przez utworzoną spółkę joint 
venture, w której 30 proc. udziałów bę-
dzie podlegało sprzedaży wybranemu 
nabywcy wraz z towarzyszącym dużym 
pakietem praw zarządczych, co da 
nabywcy prawo do blisko połowy pro-
dukcji rafinerii w zakresie ropy naftowej 
i benzyny (pozostałe udziały będzie 
posiadał Orlen);

• zbycia dziewięciu składów paliw (na-
leżących do spółek zależnych Lotosu 
i Orlenu) na rzecz niezależnego ope-
ratora logistyki oraz budowy nowego 
terminalu importowego paliwa lotni-
czego w Szczecinie, który następnie 
zostanie przekazany temu operatorowi;

• uwolnienia większości mocy zarezer-
wowanych przez Lotos w niezależ-
nych magazynach, w tym pojemno-
ści zarezerwowanej na największym 
w Polsce terminalu przywozu paliwa 
drogą morską;

• zbycia 389 stacji Lotos (Lotos Paliwa 
Sp. z o.o.);

• sprzedaż należących do Lotosu udzia-
łów w Lotos-Air BP (50 proc.), dalsze 
prowadzenie dostaw dla tej spółki oraz 
udzielenie jej dostępu do magazynów 
w dwóch portach lotniczych w Polsce;

• udostępnienia konkurentom w Cze-
chach rocznie do 80 tys. ton paliwa 
lotniczego w drodze otwartej proce-
dury przetargowej;

• zbycia dwóch zakładów produkcyjnych 
bitumu w Polsce oraz dostarczenie 
nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitu-
mu/pozostałości ciężkich (Lotos Asfalt 
sp. z o.o.)

Działania te mają pozwolić innym uczest-
nikom rynku na skuteczną konkurencję  
z powstałym po połączeniu podmiotem. 
Spełnienie nałożonych na Orlen zobowią-
zań oceni KE; akceptacji będzie podlegać 
także nabywca (nabywcy) sprzedawa-
nych aktywów.

2.3.2 Uzasadnienie decyzji

Nakazane środki zaradcze KE uzasadniła 
specyfiką rynku w każdym z czterech sek-
torów, w którym zdaniem KE może dojść do 
utrudnień w konkurencji na rynku hurto-
wym, detalicznym, paliwa lotniczego i as-
faltów. Kształt polskiego rynku hurtowego 
i detalicznego jest również kluczowy dla 
oceny skutków sprzedaży części aktywów 
Lotosu i Orlenu.

Rynek hurtowy paliw 

Na polskim rynku hurtowym działają cztery 
rodzaje dostawców paliw: 

• Orlen i Lotos (sprzedający produkty ze 
swoich rafinerii lub częściowo – im-
portowane), 

• niezależni importerzy paliw (kupu-
ją paliwa za granicą w celu ich od-
sprzedaży),

• międzynarodowe koncerny, których 
działalność koncentruje się na sprze-
daży detalicznej paliw przy niewielkiej 
działalności hurtowej,

• hurtownie, które nie importują paliwa, 
ale kupują je od stron i odsprzedają 
na rynku. 

Tylko Orlen i Lotos posiadają swoje rafine-
rie na terenie Polski, dzięki czemu mogą 
bezpośrednio zaopatrywać stacje swoich 
sieci. Inne podmioty w trakcie postępo-
wania przed KE informowały o utrudnie-
niach w prowadzeniu działalności hurtowej. 
Konkurenci Orlenu i Lotosu podkreślali, że 
w praktyce nie mają wyboru i są zmu-
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szeni kupować paliwo od tych właśnie 
firm, co jest związane przede wszystkim  
z ograniczonym dostępem do magazynów 
paliwowych, gdzie można by importo-
wane paliwo przechowywać. Większość 
magazynów oleju napędowego, benzy-
ny i LHO jest bowiem skoncentrowana  
w rękach Orlenu i Lotosu oraz PERN, który, 
jak twierdzili konkurenci, nie udostępnia 
magazynów na przejrzystych zasadach, 
preferując zawieranie umów z Orlenem  
i Lotosem. Jedyną alternatywą dla hurtow-
ników byłby więc zakup paliwa od rafinerii 
zlokalizowanych poza Polską i samodzielny 
import paliwa do Polski. KE ustaliła, że jest 
to znaczenie utrudnione. Możliwości spro-
wadzania paliwa spoza Polski są bowiem 
ograniczone z powodów logistycznych 

– transport ciężarówkami jest nieodpo-
wiedni na długie odległości, a przewóz 
koleją napotyka na problemy infrastruk-
turalne. Utrudniony jest także transport 
morski, ponieważ infrastruktura dla przy-
jęcia produktów innych niż olej napędowy 
i LPG jest bardzo ograniczona. Ponadto  
z niektórych terminali mogą korzystać tylko 
Orlen i Lotos, zaś terminale, z których mogą 
korzystać inne podmioty, i tak są często 
już zarezerwowane. Ponadto, nawet gdyby 
paliwo mogło zostać zaimportowane, to 
trudności napotyka również jego transport 
na duże odległości już na terenie Polski –  
z powodów wcześniej wymienionych. 

Osobnym problemem, przed jakim sta-
ją przedsiębiorstwa działające na ryn-
ku hurtowym, jest kwestia wymaganego 
przez polskie przepisy mieszania paliwa  
z biokomponentami, do przeprowadzenia 
czego potencjalni importerzy nie posiada-
ją w Polsce wystarczającej infrastruktury, 
jak również dostępu do biokomponentów. 
Dlatego rozwiązaniem jest zakup mieszan-
ki od polskiej rafinerii. Jako przeszkoda  
w hurtowym sprowadzaniu paliwa wska-
zywano także przepisy podatkowe.

W efekcie na rynku paliwowym przeważa 
obecnie model, w którym inni hurtownicy 
kupują paliwo z magazynów należących 
do Orlenu lub Lotosu – wyprodukowanych 
w ich rafineriach lub importowanych –  
a następnie sprzedają je w swoich sieciach 
detalicznych. Bezpośredniego importu  
z rafinerii dokonują jedynie Shell, Total  
i to wyłącznie w obszarze przygranicznym 
z Niemcami, zaś BP importuje niewielkie 
ilości paliwa drogą morską. 

Rynek detaliczny paliw 

Na rynku detalicznej sprzedaży paliw funk-
cjonuje wiele podmiotów. Poza Orlenem  
i Lotosem są to międzynarodowe koncerny, 
takie jak BP, Shell, Alimentation Couche-

-Trad (prowadzący stacje pod marką 



Warsaw Enterprise Institute 13

Nowy gracz na polskim rynku paliw

Circle-K), Lukoil (prowadzący stacje pod 
marką Amic, Total), MOL (poprzez spółkę 
zależną Slovnaft), a także polskie przed-
siębiorstwa prowadzące mniejsze sieci 
firmy lub nawet pojedyncze punkty sprze-
daży paliw. Udział Orlenu w rynku wynosi 
23,3 proc., posiadając 1789 stacji (stan na  
30 września 2020 r.). Na drugim miejscu był BP  
z 573 stacjami, co stanowiło niewiele po-
nad 7 proc stacji. W analogicznym okresie 
Lotos miał 6,6 proc. udziału w rynku (510 
stacji). Na czwartym miejscu uplasował 
się Shell z 418 stacjami, co stanowiło 5,4 
proc. Pierwszą piątkę na ten dzień zamykał 
Circle K z 368 stacjami (4,8 proc. rynku). 

Zdaniem KE połączenie Orlenu i Lotosu 
miałoby negatywny wpływ także na ry-
nek detaliczny. W trakcie postępowania 
Orlen argumentował, że specyfiką pol-
skiego rynku jest niska bariera wejścia 
dla nowych podmiotów, polscy klienci nie 
są bowiem przywiązani do marek, tylko 
kierują się przede wszystkim ceną pali-
wa i lokalizacją stacji. KE tych argumen-
tów nie uwzględniła i uznała, że po trans-
akcji pozycja Orlenu na rynku wyższego  
i niższego szczebla zostanie wzmocniona.  
W efekcie tak wzmocniony podmiot byłby 
w stanie podnieść ceny hurtowe lub zre-
zygnować z kontaktów z konkurentami na 
niższym szczeblu. Taki scenariusz ozna-
czałby zaś, że sprzedawcy detaliczni nie 
mieliby żadnej innej możliwości dostaw 
i byliby zmuszeni do opuszczenia rynku, 
ponieważ nie mieliby żadnych alternatyw-
nych źródeł pozyskania paliw do swoich 
stacji. Na poparcie tezy, że taki scenariusz 
mógłby się ziścić, konkurenci Orlenu i Lo-

tosu podnosili w trakcie postępowania 
przed KE, że w przeszłości były już okresy,  
w których ceny detaliczne paliwa Orlenu 
były niższe niż hurtowe. Zdaniem KE wzmoc-
nienie Orlenu mogłoby zachęcić spółkę 
do tego typu praktyk, co w konsekwencji 
doprowadziłoby do wycofywania się innych 
sprzedawców detalicznych z Polski. 

Rynek paliwa lotniczego i asfaltów 

KE dostrzegła też możliwe zaburzenia kon-
kurencji na rynku paliwa lotniczego. Jest 
ono importowane do Polski w bardzo ogra-
niczonym zakresie. Duża produkcja paliwa 
lotniczego w polskich rafineriach sprawia, 
że Lotos i Orlen paliwo to eksportują. KE 
stwierdziła, że inne podmioty nie mają 
możliwości dywersyfikacji źródeł tego pa-
liwa. Związane jest to m.in. z trudnościami  
w transporcie. Droga morska jest dla po-
tencjalnych importerów zamknięta, ponie-
waż z jedynego terminalu pozwalającego 
na przyjęcie paliwa lotniczego (Naftoport) 
korzysta Lotos do eksportu tego paliwa. 
Zdaniem KE na przeszkodzie importowi 
tego rodzaju paliwa, podobnie jak w przy-
padku innych rodzajów paliw, stoi brak 
dostępnych magazynów i trudności zwią-
zane z uzyskaniem koncesji oraz kwestie 
związane z naliczaniem podatku VAT. 

W przypadku asfaltów na rynku polskim 
KE także stwierdziła, że w związku z ogra-
niczonymi możliwościami pozyskania ich 
od pomiotów innych niż Orlen i Lotos, ich 
połączenie w jeden podmiot będzie ogra-
niczało konkurencję w znaczny sposób.
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3. Kryteria wyboru nabywcy

Wybór nabywcy to złożony, wieloetapowy 
proces, w którym oferenci są oceniani pod 
względem spełniania określonych kryte-
riów. Wśród nich Orlen podkreśla znaczenie 
wymiany aktywów z wybranym podmio-
tem. W grę może tu wchodzić wymiana 
udziałów w przedsiębiorstwach posiada-
nych przez wybranego oferenta. Aktywa 
te, jak i całość oferty, będzie oceniana 
pod kątem możliwości rozwoju Orlenu/
Lotosu. Wybrany partner będzie musiał 
przedstawić plany rozwoju rafinerii. Będzie 
oceniana także możliwość współpracy  
z Orlenem/Lotosem w zakresie rozwoju pa-
liw alternatywnych i odnawialnych źródeł 
energii, co będzie dla tego rodzaju kon-
cernów nieuniknionym kierunkiem rozwoju  
w związku z transformacją energetyczną. 
Pod uwagę będzie brany też pakiet za-
bezpieczeń zatrudnienia dla pracowników. 
Kryteria te są zgodne z narzuconymi przez 
Komisję Europejską. KE oczekuje, że wybra-
ny partner będzie stabilnym, aktywnym 
inwestorem z precyzyjną i długofalową 
wizją rozwoju. Tylko nabywca (nabywcy) 
spełniający to kryterium zostanie przez KE 
zaakceptowany.

Kluczowe jest jednak to, by rozpatrywać 
oferty potencjalnych oferentów w kontek-
ście gospodarki całego kraju – transakcja 
ta będzie mieć bowiem znaczenie nie tylko 
dla Orlenu i Lotosu jako przedsiębiorstw 
paliwowych, ale także dla bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. Jego ele-
mentem jest dywersyfikacja źródeł ropy 
naftowej oraz zabezpieczenie dostaw 
gazu, w oderwaniu od których nie może 

być dokonywana ocena ofert potencjal-
nych nabywców.

3.1 Dostawy ropy naftowej

Z uwagi na niewielkie możliwości wydoby-
cia ropy naftowej w Polsce, import pokry-
wa ponad 97 proc. rocznego zapotrzebo-
wania na ten surowiec – przede wszystkim  
z Rosji rurociągiem „Przyjaźń” na podsta-
wie umów z firmami rosyjskimi. Punktem 
odbioru ropy jest również Port Północny  
w Gdańsku (Naftoport). Na początku 2021 r.  
Orlen zawarł nową dwuletnią umowę  
z rosyjskim koncernem Rosnieft, która prze-
widuje dostawy 3,6 mln ton ropy rocznie 
(300 tys. ton surowca miesięcznie). Do 31 
stycznia 2021 r. obowiązywał stary kontrakt, 
w ramach którego rosyjski podmiot do-
starczał 5,4–6,6 mln ton ropy rocznie. Nowa 
umowa przewiduje znaczne zmniejszenie 
dostaw. Dzięki zdywersyfikowaniu źródeł 
polskie rafinerie są mniej narażone na 
skutki nieprzewidywalnych działań strony 
rosyjskiej, która używa surowców strate-
gicznych (np. regulując ich dostawy) jako 
instrumentu nacisku, próbując osiągnąć 
cele polityczne. Orlen i Lotos dzięki dy-
wersyfikacji zyskują mocniejszą pozycję 
negocjacyjną w rozmowach z dostawcami. 

Konieczność zróżnicowania źródeł ropy 
związana jest także z właściwościami sa-
mego surowca. W związku ze zwiększonym 
popytem na określone produkty naftowe, 
niezbędne jest przerabianie większej ilości 
ropy innej niż rosyjska REBCO – o niższej 
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zawartości siarki. Potrzeby te uzupełnianie 
są częściowo przez dostawy spotowe (na 
zamówienie). Eksperci podkreślają jednak, 
że całkowite zrezygnowanie z rosyjskiej 
ropy dostarczanej drogą lądową nie jest 
zasadne i polskie rafinerie nie zrezygnują 
z niej całkowicie.

Obecnie ropa pozyskana od dostawców 
innych niż rosyjska stanowi 30 proc. su-
rowca przerabianego przez Orlen. Pochodzi 
ona przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej, 
na mocy długoterminowej umowy zawar-
tej z Saudi Aramco w 2016 r. Saudyjczycy 
zobowiązali się do dostarczania 200 tysię-
cy ton miesięcznie. Umowa przedłużana 
jest kolejnymi aneksami, a wielkość do-
staw w ich ramach systematycznie rośnie. 
Relacje obu firm zostały wzmocnione przez 
zawarcie umowy na odbiór ciężkiego oleju 
opałowego z rafinerii w Możejkach. Warto 
podkreślić, że podpisanie w 2016 r. umowy 
z Saudi Aramco było prawdziwym przeło-
mem – po raz pierwszy długoterminowy 
kontrakt na dostawę ropy otrzymał pod-
miot inny niż rosyjski. Dało to Rosjanom 
sygnał, że Polska może pozyskiwać ropę 
z innych rejonów świata nie tylko w formie 
dostaw spotowych. Z kolei dla Arabii Sau-
dyjskiej oznaczało to wejście z regularnymi 
dostawami w basen Morza Bałtyckiego. 

Orlen pozyskuje także ropę w formie mniej-
szych zamówień. W 2021 r. zawarł termino-

wą umowę na dostawę ropy z Exxon Mobil. 
Orlen coraz częściowej eksploruje też rynek 
afrykański. Dostawy spotowe realizowane 
są także z Nigerii oraz Angoli. Do rafinerii 
Orlenu dostarczana była ponadto ropa z: 
Iranu, Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu, 
Wenezueli, Norwegii czy ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich.

Zróżnicowane dostawy ma zapewnione 
również rafineria Lotosu w Gdańsku. Ma-
gazynuje i przerabia 13 gatunków rop in-
nych niż rosyjska ropa REBCO, a ich udział  
w zakupach w 2021 r. wynosi na razie pra-
wie 20 proc. W rafinerii przerabia się m.in. 
ropę wydobywaną w Polsce i na Bałtyku. 
Do rafinerii była dostarczana także ropa 
m.in. z Arabii Saudyjskiej, Nigerii i Bliskiego 
Wschodu. Przede wszystkim przerabia się 
tam jednak ropę rosyjską dostarczaną 
rurociągiem Przyjaźń, na mocy umów za-
wartych z koncernami rosyjskimi. 

3.2 Dostawy gazu ziemnego

Osobnym wyzwaniem jest dostosowanie 
gospodarki Polski do programu dekar-
bonizacji UE. Unia Europejska zamierza 
osiągnąć neutralność klimatyczną do 
2050 r., co w praktyce oznacza odejście 
od spalania węglowodorów na rzecz wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii  
i redukcję emisji gazów cieplarnianych we 
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wszystkich sektorach gospodarki. Stawia 
to także koncerny paliwowe takie jak po-
łączony Orlen/Lotos przed koniecznością 
dokonania poważnych zmian w profilu 
swojej działalności. Przy dalszym zaostrza-
niu polityki klimatycznej UE możliwe jest, 
że unijne przepisy wymuszą wyjście prze-
mysłu rafineryjnego poza granice Europy.  
W interesie Polski jest jednak przede 
wszystkim zachowanie przemysłu rafi-
neryjnego na terenie kraju. Jego likwidacja 
oznaczałaby nie tylko likwidację miejsc 
pracy, ale wpłynęłaby także negatyw-
nie na bezpieczeństwo dostaw paliw oraz 
przemysł chemiczny, który w takiej sytuacji 
musiałby polegać tylko na dostawach  
z zewnątrz. 

W procesie przekształceń systemu ener-
getycznego kluczową rolę będzie odgry-
wał gaz, traktowany jako etap przejściowy 
między gospodarką opartą na paliwach 
kopalnych a opartą na nisko- i zeroemi-
syjnych źródłach energii odnawialnej. Pro-
gnozuje się, że zastąpienie węgla i ropy 
naftowej gazem może pomóc w zmniej-
szeniu emisji przy użyciu obecnych tech-
nologii w najbliższej dekadzie. Rynek gazu 
wymaga jednak silniejszej integracji, więk-
szej płynności, większego zróżnicowania 
źródeł dostaw i zwiększonych zdolności 
magazynowych, aby gaz mógł zachować 
przewagę konkurencyjną jako paliwo słu-
żące do celów wytwarzania energii elek-
trycznej. Długoterminowe kontrakty na 
dostawy gazu mogą być nadal niezbędne  
w celu zabezpieczenia inwestycji w za-
kresie infrastruktury do produkcji i prze-
syłu gazu. 

W praktyce oznacza to, że Polska – podob-
nie jak w przypadku ropy naftowej – musi 
zdywersyfikować źródło gazu ziemnego. 
Do 2023 r. połowa krajowego zapotrze-
bowania będzie pozyskiwana z Rosji, kie-
dy to wygasa kontrakt z Gazpromem. Po 
tej dacie import gazu ma odbywać się 
gazociągiem Baltic Pipe i terminal LNG  
w Świnoujściu. 
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Nord Stream 2 

Także dostawy gazu, nie tylko ropy naftowej, 
są używane przez niektóre kraje jako instru-
ment nacisku w polityce międzynarodowej. 
Najlepszym przykładem jest budowa prowa-
dzonego po dnie Morza Bałtyckiego gazo-
ciągu Nord Stream 2, prowadzącego z Wy-
borgu w Rosji do Greifswaldu w Niemczech, 
którego budowie Polska sprzeciwia się od 
początku. Gazociąg ten omija bowiem kra-
je tranzytowe, w tym Polskę i kraje bałtyckie. 
Formalnie inwestycję prowadzą firmy pry-
watne – oprócz Gazpromu udziały w spół-
ce budującej gazociąg ma m.in. kapitał 
niemiecki, francuski i holenderski. Jednak  
o tym, że w rzeczywistości jest to projekt 
polityczny, świadczy nie tylko zaangażo-
wanie w niego przywódców Rosji i Niemiec, 
ale także analiza warunków, na jakich jest 
on przeprowadzany. Przede wszystkim 
koszt budowy gazociągu jest znacznie 
wyższy niż poprowadzenie go drogą lą-
dową. Uzasadniane jest to tym, że przesył 
gazu będzie wolny od opłat tranzytowych 
przez m.in. Polskę, których to wysokości 
nie konsultowano z krajami potencjalnie 
tranzytowymi. Nie przedstawiono jednak 
kosztów, jakie będzie pochłaniała eks-
ploatacja gazociągu poprowadzonego 
drogą morską. Pojawiają się także obawy 
o zniszczenie środowiska naturalnego, jak 
również zagrożenia pozostałościami broni 
chemicznej zatopionej w Bałtyku w trakcie 
II wojny światowej. Zaangażowanie poli-
tyków niemieckich w projekt rodzi obawy  
o spójność Unii Europejskiej. W projek-
cie biorą udział firmy z krajów „starej UE”, 
podczas gdy „nowi” członkowie są z nie-
go wyłączeni. Polska i inne kraje regionu 
interpretują to jako porozumienie krajów 
starej Unii z Rosją, co budzi obawy na przy-
szłość, może bowiem oznaczać odcięcie 
Europy Centralnej i Wschodniej od dostaw 

rosyjskiego gazu, przy nieprzerwanych 
dostawach dla Europy Zachodniej.

Czy można przeciwdziałać takiemu ob-
rotowi wypadków? Najbardziej skutecz-
ną strategią będzie zapewnienie rynkom 
Europy Środkowo-Wschodniej konkuren-
cyjności poprzez zapewnienie alterna-
tywnych źródeł dostaw, w tym poprzez 
stworzenie lokalnych punktów dostępu 
do LNG i ustanawianie tras dystrybucyj-
nych obejmujących cały region dla poten-
cjalnych dostaw regionalnych. Można to 
osiągnąć poprzez ukończenie tworzenia 
wewnętrznego europejskiego rynku energii 

– w tym poprzez korytarz północ-południe. 
Pierwsze kroki w tym kierunku już zostały 
poczynione: Polska zbudowała północny 
węzeł korytarza tj. terminal LNG w Świno-
ujściu. Z kolei Chorwaci zbudowali węzeł 
południowy w postaci terminalu LNG na 
wyspie Krk. W środkowym biegu korytarza 
północ-południe operuje MOL. Zbudował 
on połączenia międzysystemowe węgier-
sko-chorwackie i węgiersko-rumuńskie 
przede wszystkim ze względów bezpie-
czeństwa dostaw, a następnie włączył 
do systemu przesyłowego należącego 
do MOL połączenie węgiersko-słowackie. 
Do zamknięcia systemu brakuje jednak 
połączenia polsko-słowackiego. Po jego 
zbudowaniu możliwy będzie import LNG  
z terminala w Świnoujściu oraz Baltic Pipe 
na południe Europy. 

Alternatywą wobec rosyjskiego monopolu 
na dostawy gazu do Europy Środkowo-

-Wschodniej miał być też projekt Nabucco, 
w ramach którego miał powstać gazo-
ciąg służący do transportu gazu ziemnego  
z Iranu, Azerbejdżanu, Rosji lub wschod-
niej części Turcji do Austrii poprzez Buł-
garię, Rumunię i Węgry. W 2013 r. projekt 
zakończono.
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Oficjalnie nie zostało potwierdzone pro-
wadzenie rozmów z żadnym potencjalnym 
nabywcą aktywów Lotosu i Orlenu. Nieofi-
cjalnie w grę wchodzą przede wszystkim 
dwa koncerny: Saudi Aramco oraz MOL. 
Pojawiają się też doniesienia, że w grze 
są również Alimentation Couche-Tard 
(właściciel Circle K Polska) oraz prawdo-
podobnie tylko jako potencjalni nabywcy 
udziałów w Lotos-Air BP – BP. Stwierdzenie, 
który z nich byłby najodpowiedniejszym 
partnerem dla połączonego Orlenu/Lotosu, 
wymaga przeanalizowania potencjałów  
i profilu działalności każdego z tych poten-
cjalnych nabywców, mając na względzie 
nie tylko wymiar biznesowy takiej trans-
akcji, ale przede wszystkim jej wpływ na 
bezpieczeństwo energetyczne Polski.

4.1 Saudi Aramco 

Kondycja spółki 

Jeden z dwóch najbardziej prawdopo-
dobnych kandydatów do nabycia przy-
najmniej części sprzedawanych aktywów 
jest Saudi Arabian Oil Company (Saudi 
Aramco) – koncern paliwowo-chemiczny  
z siedzibą w Dhahranie w Arabii Saudyjskiej. 
To światowy lider w wydobyciu węglowo-
dorów, produkcji, procesach rafineryjnych, 
dystrybucji i jeden z największych global-
nych eksporterów ropy naftowej. Zatrudnia 
ponad 70 000 osób na całym świecie za 
pośrednictwem różnych spółek zależnych 
i spółek joint venture. Posiada drugie co 

do wielkości potwierdzone zasoby ropy 
naftowej na świecie. W 2020 r. koncern wy-
dobywał średnio 9,2 mln baryłek dziennie. 
Spółka zarządza także polami gazu ziem-
nego. W 2020 r. Saudi Aramco osiągnęło 
49 miliardów dolarów dochodu netto, co 
oznacza spadek o prawie 50 proc. w sto-
sunku do poprzedniego roku. Wpływ na to 
miały ceny ropy oraz zmniejszony popyt 
na paliwa w związku z epidemią COVID-19.

Uwarunkowania polityczne 

Aby dobrze zrozumieć możliwe implikacje 
związane z odsprzedażą polskich aktywów 
temu konkretnemu kandydatowi, należy 
przyjrzeć się nie tylko kwestiom gospodar-
czym, ale również kontekstowi historycz-
nemu i politycznemu, w jakim wyrastała 
spółka. Historia Saudi Aramco rozpoczęła 
się w 1933 r., kiedy to rząd Arabii Saudyjskiej 
udzielił amerykańskiemu przedsiębior-
stwu Standard Oil Company of California  
(SOCAL, dzisiaj Chevron) koncesji na po-
szukiwanie i wydobycie ropy. W następ-
nych latach udziałowcami spółki stały się 
inne amerykańskie przedsiębiorstwa. Od 
1944 r. spółka występowała pod nazwą 
Arabian-American Oil Company (Aramco).  
W 1976 r. Arabia Saudyjska stała się jedy-
nym właścicielem spółki. W 1988 r. królew-
skim dekretem utworzono Saudi Aram-
co Oil Company, która przejęła majątek 
Aramco. W latach 90. firma kontynuowała 
budowanie sojuszy i umów partnerskich 
na całym świecie. Co ciekawe, do 1993 r. 
do zakresu działalności firmy nie wchodziła 

4. Potencjalni nabywcy aktywów 
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rafinacja ropy, co zmieniło się na skutek 
decyzji rządu, który połączył Saudi Aramco 
z Samarec, również państwowym pod-
miotem, zajmującym się właśnie rafinacją 
ropy. Spółka pozostaje niemal całkowi-
cie w rękach saudyjskiego rządu. Chociaż  
w 2016 r. ogłoszono, że 5 proc. akcji przed-
siębiorstwa zostanie sprzedane inwesto-
rom, to w 2019 r. zdecydowano się jednak 
na sprzedaż jedynie 1,5 proc., co sprawia, 
że do dziś Arabia Saudyjska jest właścicie-
lem prawie wszystkich akcji spółki. Wiąże 
się to z zaangażowaniem rządu w działal-
ność koncernu. Firma zapewnia ogromne 
wpływy do budżetu, ponieważ jej działal-
ność (dochody) jest opodatkowana aż 
50-proc. stawką. W praktyce przekłada się 
to więc na niebagatelne sumy, od których 
wpływu (a także dywidend wpłacanych 
przez Aramco) budżet państwa jest w du-
żej mierze uzależniony.

Posiadane aktywa 

Obecnie Saudi Aramco posiada rafine-
rie na terenie Arabii Saudyjskiej, których 
jest pełnym właścicielem albo prowadzi 
je w formie joint venture. Posiada rów-
nież udziały w rafineriach poza terytorium 
Arabii Saudyjskiej: w Chinach, Stanach 
Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej. 
Negocjowane jest także nabycie udziałów 
w rafineriach znajdującej się w Indiach 
(Reliance Industries Limited). 

W przeciwieństwie do pozostałych dużych 
graczy z sektora naftowego Saudi Aramco 
nie posiada własnej międzynarodowej sie-
ci stacji paliw. W 2019 r. koncern utworzył 
spółkę joint venture z Total, która nabyła 
sieć stacji w Arabii Saudyjskiej. 

Perspektywy rozwoju i plany
strategiczne

W ostatnich latach firma zintensyfikowała 
wysiłki w celu dywersyfikacji swojej dzia-

łalności, co wydaje się w pełni zasadne 
z powodu utrzymujących się niskich cen 
ropy naftowej, ale także przewidywanej 
w przyszłości redukcji jej użycia, na której 
wydobyciu opiera się gospodarka Arabii 
Saudyjskiej. W te strategie wpisuje się na-
bycie w 2020 r. większościowego pakietu 
w SABIC, państwowym przedsiębiorstwie 
petrochemicznym, należącym do najwięk-
szych na świecie firm petrochemicznych. 
Do tego czasu w Arabii Saudyjskiej istniał 
niejako podział przemysłu chemicznego 
między Aramco i SABIC. Przewiduje się, że 
przejęcie SABIC da Saudi Aramco impuls 
do rozwoju w sektorze petrochemicznym 
o międzynarodowym zasięgu.

Ponadto koncern zamierza rozszerzyć swo-
ją działalność o eksport gazu ziemnego. 
Podobnie jak inne światowe koncerny tego 
sektora, Saudyjczycy upatrują w gazie 
ziemnym sposobu na zastąpienie spa-
dających zysków z ropy naftowej, której 
użycie ma maleć na skutek rosnącej mię-
dzynarodowej presji na przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i wygaszanie użycia wę-
glowodorów jako głównego paliwa współ-
czesnych gospodarek. W styczniu 2019 r. 
ogłoszono, że koncern także w tym sektorze 
chce wyjść na rynek międzynarodowy, po-
dobnie jak robią to jego konkurenci.

Obecność w Polsce 

Aktualnie spółki należące przynajmniej  
w części do Saudi Aramco nie są obecne  
w Polsce. Koncern związany jest jednak  
z Orlenem umową na dostawy ropy naftowej.

4.1.1 Skutki wyboru

Już na wstępie trzeba wyraźnie podkre-
ślić, że różnica potencjałów saudyjskiego 
koncernu i polskich, nawet połączonych 
spółek, jest ogromna. W przypadku Saudi 
Aramco raczej nie może być mowy o za-
kupie sieci stacji paliw. Wątpliwe jest, aby 
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mając na uwadze potencjał koncernu, jed-
nocześnie chciał on nabyć niewielką sieć 
stacji detalicznych, nie mając żadnej takiej 
sieci w Europie. Pozwala to przypuszczać, 
że Saudyjczycy prawdopodobnie zainte-
resowani są nabyciem jedynie udziałów  
w rafinerii. Z drugiej jednak strony rynek, 
na którym operuje Lotos, jest na tyle mały, 
że mało prawdopodobne wydaje się, by 
Saudi Aramco rozpatrywało wejście do 
Polski tylko po to, aby czerpać zyski z po-
siadania polskiej rafinerii. 

Nabycie pierwszej rafinerii w Europie mia-
łoby jednak znaczenie przede wszystkim 
strategiczne – zaznaczenie swojej obecno-
ści w tym regionie świata i dalsza ekspan-
sja w tym kierunku, w regionie, który trady-
cyjnie był zaopatrywany w ropę naftową 
przez Rosję. Pierwszy wyłom już nastąpił 
wraz z podpisaniem przez Orlen długoter-
minowej, a nie tylko spotowej, umowy na 
dostawę ropy z Saudi Aramco. Obecnie 
jednak polskie rafinerie przerabiają zaled-
wie 20–30 proc. ropy pochodzącej ze źró-
deł innych niż Rosja. Wejście Saudi Aramco 
oznaczałoby więc, że więcej ropy byłoby 
dostarczane właśnie z Arabii Saudyjskiej, 
zwłaszcza że rośnie zapotrzebowanie na 

produkty, do których wytworzenia potrze-
ba innych gatunków tego surowca, niż te 
dostarczane przez stronę rosyjską.

Może to także oznaczać, że w związku  
z wejściem Saudi Aramco i sprowadza-
niem ropy do współdzielonej rafine-
rii gdańskiej, będzie ona sprowadzana  
w większej ilości przez połączony podmiot 
Orlen/Lotos także do rafinerii będących 
całkowicie w polskich rękach. Choć polskie 
rafinerie sprowadzają ropę z dostaw spo-
towych z całego świata, to jednak przede 
wszystkim przerabiają one ropę rosyjską. 
Dzięki ściślejszym związkom z Saudi Aram-
co dostawy mogłyby więc zostać bardziej 
zdywersyfikowane. To oznacza, że ropa 
potencjalnie trafiłaby do Polski po niższej 
cenie, ponieważ aktywa Lotosu mogłyby 
być kartą przetargową podczas negocjo-
wania kolejnej długoterminowej umowy 
na dostawę ropy. 

Nie można jednak pominąć zagrożeń, jakie 
niesie za sobą wejście na rynek nowego 
podmiotu, zwłaszcza przy tak dużej różnicy 
potencjałów. Trudno w takim przypadku 
mówić o równorzędnej współpracy. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że Saudi Aramco 
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prawie w całości należy do Arabii Sau-
dyjskiej, a o jej posunięciach decyduje 
de facto interes państwa, które wcale nie 
jest zainteresowane bezpieczeństwem 
energetycznym Polski, czego elementem 
ma być połączenie sił Orlenu i Lotosu  
i utworzenie jednego, silnego gracza. Sy-
tuacja Polski w zasadzie nie ma bowiem 
wpływu na sytuację samego królestwa, jak 
i Saudi Aramco ze względu na wspomnia-
ną wyżej różnicę potencjałów. Istnieje więc 
obawa, że w razie np. pogorszenia kondy-
cji koncernu, co miało przecież miejsce  
w 2020 r., polskie aktywa zostaną odsprze-
dane takim podmiotom, że wpłynie to nie-
korzystnie na polskie niebezpieczeństwo 
energetyczne. 

Pojawiają się także wątpliwości innej natu-
ry – czy jeden ze strategicznych składników 
majątku narodowego powinien zostać 
udostępniony państwu niedemokratycz-
nemu (156. miejsce na 165 w Economist 
Democracy Index), które ponadto oskar-
żane jest o finansowanie terroryzmu. Jak 
wskazuje Patrycja Sasnal w biuletynie 
Polskiego Instytutu Spraw Międzynaro-
dowych (nr 131 z 28 grudnia 2017 r.), dzia-
łalność gospodarczą w Arabii Saudyjskiej 
dodatkowo utrudnia brak nowoczesnego 
prawodawstwa – na prawo składają się 
Koran oraz królewskie dekrety. Brak praw-
nego rozgraniczenia sfery publicznej od 

prywatnej pozwala rodzinie królewskiej 
i związanym z nią rodom elity religijnej 
dysponować majątkiem państwowym, jak 
i prywatnym. 

Biorąc pod uwagę te czynniki, nie nale-
ży jednak zapominać, że Saudi Aramco 
operuje w wielu krajach świata i jest np. 
właścicielem największej rafinerii w USA.

4.2 MOL

Kondycja spółki 

Najpoważniejszy konkurent Saudi Aramco 
do nabycia sprzedawanych aktywów to 
MOL Plc. (Magyar Olaj-és Gázipari Részvé-
nytársaság) z siedzibą w Budapeszcie. Ta 
węgierska spółka działa we wszystkich ob-
szarach przemysłu naftowego i gazowego; 
jest notowana na giełdzie w Budapeszcie 
i Warszawie. Zajmuje się poszukiwaniem 
ropy naftowej i gazu, rafinacją, jak również 
dystrybucją paliw, smarów i produktów 
petrochemicznych dla klientów hurtowych 
i detalicznych. 5,24 proc. akcji posiada 
państwo węgierskie, zaś 7,37 proc. – MOL 
PLc. i MOL Investements w akcjach wła-
snych (dane na 31 marca 2021 r.), nato-
miast reszta akcjonariatu jest rozproszona. 
Polscy akcjonariusze posiadają ok. 11 proc. 
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akcji znajdujących się w wolnym obrocie. 
MOL poprzez podmioty zależne jest obecny 
w ponad 30 krajach, a także jest najbar-
dziej dochodowym przedsiębiorstwem na 
Węgrzech i jednym z największych koncer-
nów w tej części Europy. Wyszedł w dobrej 
kondycji z kryzysu związanego z COVID-19, 
osiągając solidne wyniki finansowe nawet 
w czasie, gdy wiele europejskich rafinerii 
walczyło o przetrwanie.

Uwarunkowania polityczne 

MOL został utworzony w 1991 r. z połącze-
nia państwowych przedsiębiorstw dzia-
łających w upaństwowionym po II wojnie 
światowej sektorze gazowo-olejowym.  
W 1995 r. został sprywatyzowany, debiu-
tując na budapeszteńskiej giełdzie. Pań-
stwo węgierskie zachowało jednak pa-
kiet akcji. Od początku spółka rozpoczęła 
ekspansję poza granice Węgier, otwiera-
jąc początkowo stacje paliw w Rumunii.  
W 2000 r. MOL nabył 36 proc. akcji słowackie-
go Slovnaftu, rozpoczynając konsolidację  
w sektorze jako pierwszy podmiot w re-
gionie. Stopniowo w kolejnych latach 
zwiększał stan posiadania do obecnych 
100 proc. akcji Slovnaftu. W 2003 r. MOL 
wykupił akcje prywatyzowanego chorwac-
kiego przedsiębiorstwa naftowego – INA, 
w którym obecnie posiada 49,1 proc. akcji.  
W 2004 r. MOL kupił magazyn paliw i sieć 
stacji paliw Roth. W 2007 r. nabył z kolei 
włoską spółkę Italiana Energia e Servizi 
SpA (IES). 

Posiadane aktywa 

MOL posiada obecnie 3 rafinerie (na Wę-
grzech, na Słowacji oraz w Chorwacji) 
oraz dwa zakłady petrochemiczne (w Ti-
szaújváros na Węgrzech oraz w Bratysła-
wie). Większość ropy naftowej przerabianej 
przez rafinerie Grupy MOL trafia do nich 

rurociągiem Przyjaźń z Rosji. Ponadto ropa 
naftowa jest odbierana z Bliskiego Wscho-
du i Morza Śródziemnego poprzez system 
rurociągów Adria. Grupa MOL posiada ak-
tywa o łącznej mocy rafineryjnej 20,9 mln 
ton rocznie i zdolności petrochemicznej 
2,2 mln ton rocznie.

Grupa MOL posiada obecnie sieć prawie 
2000 stacji paliw działających w dziesięciu 
krajach Europy Środkowej pod różnymi 
markami: MOL (Węgry, Rumunia, Serbia, 
Słowenia, Czechy), Slovnaft (Słowacja, Pol-
ska), INA (Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia 
i Hercegowina), Tifon (Chorwacja) oraz EP 
(Bośnia i Hercegowina). 

Perspektywy rozwoju i plany 
strategiczne 

W 2013 r. MOL rozpoczął poszukiwanie su-
rowców na Morzu Północnym. Prowadzi 
również poszukiwanie i wydobycie wę-
glowodorów w Europie Środkowej: przede 
wszystkich na Węgrzech i w Chorwacji, ale 
także w Rumunii. Grupa poszukuje i wydo-
bywa ropę lub gaz także poza granicami 
Europy, tj. w: Rosji, Pakistanie, Omanie, Iraku, 
Egipcie, Kazachstanie, Angoli oraz Syrii. 
MOL jest obecny także w Azerbejdżanie, 
gdzie posiada udziały w rurociągu Baku-

-Tbilisi-Ceyhan.

W 2016 r. MOL ogłosił swoją nową długo-
terminową strategię MOL 2030, w ramach 
której spółka zamierza zdywersyfikować 
klasyczną działalność związaną z ropą  
i gazem i przekształcić się w wiodącą   
w regionie firmę zajmującą się chemicznmi 
i konsumenckimi towarami oraz usługami. 
Związane jest to przede wszystkim z nad-
chodzącą transformacją energetyczną. 
W ramach swojej strategii na 2030 r. MOL 
koncentruje się również na elektromobil-
ności i paliwach alternatywnych. 
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Obecność w Polsce 

MOL jest obecny w Polsce poprzez Slovnaft 
Polska. Nastawiony jest jednak na hurtową 
sprzedaż paliw. 

4.2.1 Skutki wyboru MOL

Drugi z branych pod uwagę kandydatów 
prezentuje potencjał zbliżony do Orlenu. 
Z racji tego, że MOL nie może konkurować 
z Saudyjczykami pod względem dostępu 
do taniej ropy, koncern będzie musiał za-
oferować innego rodzaju korzyści. Strona 
polska pozbywając się aktywów Lotosu/
Orlenu, powinna wynegocjować ich wy-
mianę na aktywa (np. stacje paliw lub 
udziały w zakładach petrochemicznych 
lub rafineriach) na rynku Europy Środ-
kowej, na którym obie firmy konkurują. 
Dzięki temu sprzedaż aktywów w Polsce 
wzmocniłaby pozycję Orlenu w krajach 
Europy Centralnej. Zaletą MOL jest także 
to, że może zaoferować doświadczenie 
w całym łańcuchu dostaw ropy i gazu 
od wydobycia do sprzedaży detalicznej –  
w przeciwieństwie do Saudi Aramco i ACT.

MOL jak każdy duży koncern energetyczny, 
zwłaszcza ten z udziałem państwa, reali-
zuje politykę państwa siedziby. W przy-
padku Węgier jest to o tyle korzystne, że 
Polska pozostaje z tym krajem w bardzo 
dobry stosunkach. Wymiana aktywów 
z drugim podobnym podmiotem, jakim 
jest MOL, mogłaby się wobec tego stać 
elementem zacieśniania powiązań mię-
dzypaństwowych w ramach Inicjatywy 
Trójmorza. Inicjatywa ta skupia 12 państw 
Europy Środkowej (Austrię, Bułgarię, Chor-
wację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, 
Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry) i ma 
na celu współpracę na trzech kluczowych 
polach: energetyce, transporcie i cyfryzacji. 
Z uwagi na zaszłości historyczne powią-
zania między państwami są słabe, co jest 
widoczne, np. patrząc na drogi, ale także 
na infrastrukturę do przesyłu gazu – sieci 
biegną na osi wschód-zachód, a nie pół-
noc-południe. W przypadku tego surowca 
jest to o tyle istotne, że kraje inicjatywy  
w dużej części są uzależnione od jego do-
staw z Rosji. Wspólnym celem państw re-
gionu jest zmiana tej niekorzystnej sytuacji, 
a przez to wzmocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego Europy Środkowej. 
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Dotychczas jednak taka współpraca nie 
została podjęta w szerszym wymiarze  
i wciąż opiera się bardziej na symbolicz-
nych gestach oraz planach, a nie konkret-
nych biznesowych działaniach. Ten impas 
mogłaby przełamać właśnie współpraca 
dwóch dużych koncernów energetycznych 
z krajów Trójmorza, które byłyby obecne 
prawie w każdym z państw należących do 
tej inicjatywy. Jako przykład tego rodzaju 
projektu można wskazać np. korytarz ga-
zowy „Północ-Południe”, który łączy termi-
nal LNG w Świnoujściu z terminalem Adria 
LNG w Chorwacji, w którego budowę MOL 
jest zaangażowany. 

MOL i Orlen jako największe koncerny w re-
gionie w naturalny sposób mogłyby zyskać 
wiodącą rolę w tym obszarze inicjatywy.

Z uwagi jednak na niewielki pakiet akcji po-
siadany przez państwo węgierskie, może 
pojawić się obawa o przejęcie koncernu 
przez podmiot, którego Polska z pewnością 
nie chciałaby widzieć jako właściciela 30 
proc. rafinerii w Gdańsku. 

Nie jest to scenariusz science-fiction, bo 
takie próby były już dokonywane wobec 
MOL wcześniej, na wypadek czego węgier-
ska spółka jest już zabezpieczona. Warto 
przytoczyć próbę przejęcia aktywów MOL, 
która miała miejsce jeszcze w pierwszej 
dekadzie XXI w., gdy MOL stał się na tyle 
silnym graczem w regionie, że zaczęto 
obierać go za cel do wrogiego przeję-
cia. W 2007 r. austriacki OMV, udziałowiec  
w MOL, złożył niezamówioną ofertę prze-
jęcia całej spółki. Po odrzuceniu tej oferty 
OMV postanowił sprzedać swoje udziały 
w MOL rosyjskiej spółce Surgutneftegas, 
mimo że ruch ten nie miał żadnego uza-
sadnienia z punktu widzenia rosyjskiej 
spółki. MOL stwierdził, że oznacza to, iż OMV 
działa jako front interesów rosyjskich w Eu-
ropie. Spółka odmówiła jednak rejestracji 
Surgutneftegasu jako akcjonariusza (Ro-
sjanie nie mieli swojego przedstawiciela  

w zarządzie i prawa głosu na walnych zgro-
madzeniach akcjonariuszy) ze względu na 
jej nieprzejrzystą strukturę właścicielską. 
Argumentowano przy tym, że rosyjski kon-
cern nie wyraził jasno swoich zamiarów 
wobec firmy. MOL był w stanie skutecznie 
zablokować udział Surgutneftegasu w za-
rządzaniu firmą aż do 2011 r. kiedy to, rząd 
węgierski odkupił wszystkie akcje MOL od 
rosyjskiej firmy.

Obecnie w Polsce jest około 7000 stacji 
benzynowych, które należą m.in. do naj-
większych koncernów PKN Orlen, Lotos, BP, 
Shell oraz Circle K. Nabycie sieci detalicz-
nej spowodowałaby, że MOL znalazłby się  
w pierwszej piątce największych sieci de-
talicznych sprzedaży paliw działających  
w Polsce, wzmacniający tym samym ryn-
kową konkurencję.

4.3 Alimentation Couche-Tard

Kondycja spółki 

Trzeci z potencjalnych kandydatów – 
Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT)  
z siedzibę w Laval (Quebec, Kanada) to 
właściciel ponad 14 000 zł sklepów ogól-
nospożywczych i stacji benzynowych na 
całym świecie, w: Ameryce Północnej, 
Europie (Irlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, 
Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Rosji) oraz 
m.in. w Japonii, Chinach i Indonezji, pod 
różnymi markami (m.in. Circle K). Spółka 
notowana jest na giełdzie w Toronto, zaś 
akcjonariat firmy jest bardzo rozdrobniony. 

Uwarunkowania polityczne 
i historyczne 

Historia firmy rozpoczęła się w 1980 r. od 
otwarcia pierwszego sklepu spożywczego 
przez Alaina Boucharda – obecnie prezesa 
zarządu. Przez kolejne dekady sieć rozwi-
jała się i dokonywała konsolidacji z innymi 
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sieciami w Quebecu. Nabywała również 
sieci sklepów i stacji na całym świecie,  
w tym w 2003 r. amerykańską sieć Circle K, 
którą to markę ACT rozszerzyło na swoje 
sklepy na całym świecie. 

W 2012 r. ACT stał się właścicielem Statoil 
Fuel and Retail, spółki wydzielonej wcze-
śniej z norweskiego Statoil ASA (obecnie 
Equinor). Dzięki niej ACT stał się nie tylko 
właścicielem sieci stacji paliw m.in. w Pol-
sce, w krajach skandynawskich, krajach 
bałtyckich oraz Rosji, ale także kilkunastu 
terminali paliwowych na europejskim wy-
brzeżu. Początkowo stacje paliw używały 
marki Statoil, w związku jednak z wygaśnię-
ciem praw do marki, stacje i zlokalizowane 
przy nich sklepy funkcjonują obecnie pod 
wspólną marką Circle K.

Perspektywy rozwoju i plany
strategiczne 

ACT w 2019 r. złożył ofertę na zakup Caltex 
Australia (obecnie Ampol Ltd.), przedsię-
biorstwa, które posiada na terenie Australii 
nie tylko sieć sklepów ogólnospożywczych 

oraz stacji benzynowych, ale także rafine-
rię. Pozwoliłoby to ACT wyjść poza trady-
cyjny obszar działalności, który obejmował 
sklepy oraz stacje i rozszerzyć działalność 
o rafinację ropy naftowej i handel pa-
liwami. Pojawiły się jednak sugestie, że 
ACT nie było zainteresowane zakupem 
rafinerii, a tylko zabezpieczeniem dostaw  
z niej paliw. Głównym celem transakcji była 
jednak możliwość ekspansji w regionie 
Azji i Pacyfiku, co pojawia się w zapowie-
dziach firmy od lat. Byłaby to największa 
transakcja w historii ACT. Pierwsza oferta 
Kanadyjczyków została jednak przez Cal-
tex odrzucona. W 2020 r. ACT ogłosiło, że 
nie będzie składało kolejnej oferty. Spółka 
poinformowała, że nie jest w stanie jej 
przestawić w związku z niepewną sytuacją 
na świecie spowodowaną epidemią CO-
VID-19, która znacząco wpłynęła także na 
australijski przemysł paliwowy i detaliczny. 
Spółka zapowiedziała, że koncentruje się 
na zarządzaniu własną działalnością.

Na początku 2021 r. pojawiły się z kolei 
informacje, że ACT złożyło ofertę prze-
jęcia Grupy Carrefour. Wielkość oferty  
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(ok. 16 mld euro) sugerowała analitykom, 
że ACT odstępuje od zaangażowania się  
w sektor paliwowy na rzecz sieci handlo-
wych. Jednak również ta transakcja nie 
doszła do skutku, tym razem na skutek 
interwencji rządu francuskiego. To kolejna 
duża porażka ACT po tym, jak w 2020 r. 
Kanadyjczykom nie udało się kupić sie-
ci Speedway (sklepy ogólnospożywcze i 
stacje benzynowe) od amerykańskiego 
Marathon Petroleum.

Obecność w Polsce 

W Polsce ACT działa przez Circle K Polska 
Sp. z o.o. – obecnej w Polsce od 1992 r. 
(dawniej jako Statoil Fuel & Retail Polska 
Sp. z o.o.). Spółka posiada w Polsce 370 
stacji i zatrudnia ok. 2100 pracowników, 
jej jedynym udziałowcem jest Circle K AS  
z siedzibą w Oslo należący do Alimentation 
Couche-Tard Inc. (ACT).

4.3.1 Skutki wyboru

Wybór ACT na nabywcę wszystkich akty-
wów byłby niewątpliwie bardzo zaskaku-
jący. Nie jest to bowiem koncern paliwowy 
per se, a jedynie podmiot zarządzający 
sklepami spożywczymi i stacjami ben-
zynowymi. Nie posiada żadnych rafinerii, 
zakładów petrochemicznych, jak również 
doświadczenia w tym sektorze. W przeci-
wieństwie do pozostałych potencjalnych 
kandydatów nie prowadzi wydobycia wę-
glowodorów ani ich nie przetwarza. Oczy-
wiście trzeba w tym kontekście nadmienić 
próbę zakupu australijskiego Caltexu, po-
siadającego m.in. rafinerię, co świadczy 
o tym, że spółka rozważa i taki kierunek 
rozwoju. Decyzja o sprzedaży aktywów na 
rzecz ACT byłaby o tyle niespodziewana  
(a także nieprawdopodobna), że koncern 
nie mógłby zaoferować wymiany strate-
gicznych aktywów tak jak MOL ani taniej 
ropy tak, jak Saudi Aramco, jak również 
know-how z tego sektora. Minusów jest 

więcej. Z uwagi na to, że ACT nie zarządza 
całym łańcuchem dostaw ropy i gazu, Or-
len nie mógłby też liczyć na strategiczną 
współpracę w dłuższej perspektywie. Sy-
tuacja jest niejednoznaczna, bo ACT jako 
spółka kanadyjska z jednej strony może 
zapewnić stabilność, z drugiej jej profil 
działania nie wyklucza, że w przyszłości 
koncern zupełnie zrezygnowałby z obec-
ności na rynku paliwowym. 

Mając to na względzie, bardziej prawdo-
podobny wydaje się więc zakup przez ACT 
jedynie pakietu sprzedaży detalicznej Loto-
su. W praktyce oznaczałoby to, że Circle K 
Polska stałby się drugą największą siecią 
paliw w Polsce. Z kolei przyszłość gdańskiej 
rafinerii stanęłaby pod znakiem zapytania 
(lub „byłaby trudna do określenia”).

4.4 BP

Kondycja spółki 

W dyskusjach o potencjalnym nabywcy 
pojawia się także BP, ale w odniesieniu 
tylko do ich części. To jeden z najwięk-
szych międzynarodowych koncernów naf-
towych, którego przedmiotem działalności 
jest poszukiwanie i wydobycie ropy nafto-
wej, gazu ziemnego i łupkowego oraz ich 
przetwarzania, jak również produkowanie 
energii odnawialnej. BP poprzez podmioty 
zależne działa w prawie 80 krajach na 
całym świecie. 

Uwarunkowania polityczne 
i historyczne 

W 1901 r. brytyjski przedsiębiorca otrzymał 
koncesję na poszukiwanie ropy, którą od-
naleziono na terenie ówczesnej Persji. Po 
znalezieniu ropy utworzono spółkę Anglo-

-Persian Oil Company, po czym większość 
udziałów nabył brytyjski rząd. W 1954 r. 
spółka została przekształcona w British Pe-
troleum. Po kilku dekadach od zakończenia 
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II wojny światowej z jednej strony spółka 
rozszerzała teren poszukiwań i wydoby-
cia na nowe obszary, z drugiej zaś duża 
część złóż, z których BP korzystało, zostało 
znacjonalizowane przez państwa arabskie 
oraz Iran. W 1987 r. rząd brytyjski sprzedał 
ostatni pakiet akcji. Akcjonariat spółki jest 
bardzo rozdrobniony, żaden z akcjonariu-
szy nie posiada pakietu kontrolnego. 

Na przełomie wieków BP przejęło inne fir-
my naftowe (np. amerykańskie Amoco), 
co pozwoliło stać mu się trzecią co do 
wielkości firmą w tym sektorze. 

Posiadane aktywa 

Obecnie BP ma ośrodki badawczo-rozwo-
jowe jedynie w Wielkiej Brytanii, wydobywa 
również ropę na Morzu Północnym, zarów-
no w części brytyjskiej, jak i norweskiej. BP 
prowadzi wydobycie ropy naftowej, gazu 
ziemnego i łupkowego m.in. w Stanach 

Zjednoczonych oraz Zatoce Meksykań-
skiej, Morzu Kaspijskim, delcie Nilu, Omanie,  
u wybrzeży Angoli oraz na Morzu Południo-
wochińskim. Ponadto obsługuje terminal 
Sangachal i główne rurociągi eksportowe 
Azerbejdżanu przez Gruzję. 

Nie jest jednak już właścicielem żadnej 
rafinerii na terenie Wielkiej Brytanii, po-
siada za to drugą co do wielkości rafinerię 
w Europie (w Rotterdamie, w Holandii), 
ponadto trzy rafinerie w Niemczech, jedną 
w Hiszpanii oraz trzy rafinerie w Stanach 
Zjednoczonych. BP operuje także w Ro-
sji, posiadając przy tym 19,75 proc. akcji 
Rosnieftu.

BP ma jedną z największych sieci stacji 
paliw na świecie (ok. 18 700) pod marką 
BP Connect. W niektórych krajach sta-
cje koncernu działają jednak pod starymi 
markami tak jak np. w Niemczech i Luk-
semburgu (Aral) lub w USA (Arco).
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Perspektywy rozwoju i plany 
strategiczne 

W 2017 r. na 21. Międzynarodowym Forum 
Ekonomicznym w Petersburgu Rosnieft 
i BP ogłosiły „Strategiczne Partnerstwo 
Gazowe”, w ramach którego będą rozwi-
jać projekty gazowe w Rosji i za granicą, 
skupione na poszukiwaniu i wydobyciu 
gazu, produkcji, dostawach i marketingu 
LNG. To tylko jedna z gazowych inwestycji 
koncernu, który to sektor BP mocno roz-
wija. W gazie, jako „czystszym” paliwie niż 
ropa naftowa, koncern upatruje szansę na 
zwiększenie zysków w najbliższej przyszło-
ści. Jest m.in. największym udziałowcem 
Atlantic LNG, jednej z największych fabryk 
LNG na półkuli zachodniej.

BP niedawno zapowiedział sprzedaż nie-
których niedochodowych aktywów naf-
towych i gazowych, a pozyskane środki 
planuje przeznaczyć na sfinansowanie 
rozwoju energii słonecznej i wiatro-
wej, traktując to jako cel transformacji 
energetycznej.

Obecność w Polsce 

Koncern działa w Polsce poprzez BP Europa 
SE, Oddział w Polsce. Spółką macierzystą 
jest zarejestrowana w Hamburgu BP Euro-
pa SE. Firma prowadzi w Polsce działalność 
od 1991 r., jednak pierwsza stacja paliw 
została otwarta dopiero cztery lata później. 
Od tego czasu liczba stacji wzrosła do 573, 
w tym również tych funkcjonujących jako 
stacje partnerskie, które tworzą największą 
zagraniczną sieć stacji. BP oferuje także 
hurtową sprzedaż paliw. 

BP jest w Polsce obecne także poprzez 
swoją spółkę Air BP. Dostarcza ona paliwo 
lotnicze, smary i usługi w ponad 50 kra-
jach na całym świecie. Od 2013 r. działa  
w formie joint venture z Lotosem, posiada-
jąc 50 proc. udziałów. Przedmiotem dzia-
łalności Lotos-Air BP Polska jest sprzedaż 

paliwa lotniczego JET–A1 oraz tankowanie 
statków powietrznych na lotnisku w Gdań-
sku, Warszawie, Katowicach-Pyrzowicach, 
Olsztynie-Szymanach oraz Poznaniu. 

4.4.1 Skutki wyboru

Wśród potencjalnych zainteresowanych 
nabyciem Lotos/Orlen wymienia się 
również BP, aczkolwiek przede wszystkim  
w kontekście nabycia drugiej połowy 
udziałów w Lotos-Air BP. Z wypowiedzi 
przedstawicieli polskiego oddziału BP moż-
na wywnioskować, że BP nie jest zaintere-
sowane nabyciem udziałów w rafinerii oraz 
segmentu związanego z wytwarzaniem 
asfaltu. BP sukcesywnie zmniejsza liczbę 
posiadanych rafinerii, a stojąc w obliczu 
transformacji energetycznej, kieruje uwa-
gę w stronę gazu oraz odnawialnych źródeł 
energii. Mimo to, z racji posiadania 50 proc. 
udziałów w spółce Lotos-Air, brytyjski kon-
cern może być naturalnym kandydatem 
do nabycia drugiej połowy udziałów. 

Ewentualne nabycie przez BP 389 stacji 
paliw należących do Lotosu oznaczało-
by umocnienie się BP na drugim miejscu 
największego sprzedawcy detalicznego  
z blisko tysiącem stacji. Stanowiłoby to po-
ważne wyzwanie konkurencyjne dla pozycji 
PKN Orlen jako lidera na rynku detalicznym. 

4.5 Skutki dla konsumentów

Skutki dla konsumentów można próbować 
ocenić wspólnie dla wszystkich poten-
cjalnych nabywców. Nie należy bowiem 
spodziewać się, że przejęcie Lotosu przez 
Orlen i sprzedaż aktywów wpłynie w zna-
czący sposób na ceny końcowe paliw dla 
konsumentów, niezależnie od wyboru na-
bywcy lub nabywców pakietu. Te w dużej 
części są uzależnione od ceny ropy naf-
towej (a w tym – kursu walut), od której 
uzależniona jest przede wszystkim hurtowa 
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cena paliwa w rafinerii, podatki oraz marża 
samej stacji, co jest z kolei uzależnione 
m.in. od jej lokalizacji. Prognozuje się, że 
połączony podmiot Orlen/Lotos będzie 
miał większe możliwości negocjacji ceny 
surowca od dostawców. Ponadto w przy-
padku wyboru Saudi Aramco na nabywcę 
udziałów w rafinerii gdańskiej będzie się 
to wiązało z dostawą taniej ropy do Polski. 
Skoro jednak to nie cena ropy przesądza 
o cenie paliw dla odbiorców końcowych, 
to nawet jeśli byłaby ona dostarczana 
taniej po negocjacjach cenowych lub  
w ramach współpracy z Saudi Aramco, to 
nie ma uzasadnienia dla tezy, że przełoży 
się to bezpośrednio na ceny przy dystrybu-
torach. Może się bowiem okazać, że mimo 
niskiej ceny surowca, rafinerie utrzymają 
wysoką cenę paliw dla odbiorców hur-
towych, co przełoży się na brak spadków 
cen końcowych. 

Po wprowadzeniu nakazanych przez KE 
środków zaradczych teoretycznie może 
zwiększyć się import paliw do Polski, które 
dziś stanowią niewielką część oferty stacji 
znajdujących się na terenie kraju. KE na-
kazała bowiem sprzedaż baz paliwowych, 
których brak był jednym z głównych czyn-
ników wskazywanych przez konkurentów 
Orlen/Lotos uniemożliwiających im im-
port paliw w znacznych ilościach. Większa 
ilość paliw spoza Polski nie musi oznaczać 
jednak, że będą one tańsze dla odbiorcy 
detalicznego. 

Nie powinna mieć większego wpływu na 
ceny końcowe także sprzedaż stacji nale-
żących obecnie do Lotosu. Jak podkreślał 
Orlen podczas postępowania przed KE, 
polski konsument jest mniej przywiązany 
do marek, a przy wyborze stacji kieruje się 
przede wszystkim ceną paliwa i lokalizacją. 
Pojawienie się zupełnie nowego gracza na 
rynku stacji paliw (innego niż te już na nim 
obecne), mogłoby wywrzeć pewnego ro-
dzaju presję cenową na pozostałych jego 
uczestnikach, ale trudno dzisiaj określić, na 
ile byłaby to różnica odczuwalna. 
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Rozważania te można podsumować, od-
powiadając na podstawowe pytanie – 
czy Polska, dokonując wyboru nabywcy 
najważniejszego aktywu z tych przezna-
czonych do zbycia, tj. udziału w rafinerii 
gdańskiej, powinna bardziej wziąć pod 
uwagę łatwy i tani dostęp do ropy nafto-
wej, czy możliwość rozwoju połączonego 
Orlenu/Lotosu poprzez wymianę aktywów 
z nabywcą? W grę wchodzić mogą udziały 
w jego rafineriach, zakładach petroche-
micznych albo część rynku detalicznego, 
ponieważ jak poinformował prezes Orlen, 
atrakcyjne aktywa to aktywa tego samego 
rodzaju, jak te, które oferuje Orlen. Opcje te 
sprowadzają się więc do wyboru między 
Saudi Aramco a MOL. 

W przypadku nacisku na pozyskanie ropy 
naftowej wybór Saudi Aramco zapewni 
dostęp do surowca po cenach korzyst-
niejszych niż obecni główni dostawcy, tj. 
firmy rosyjskie. W tym kontekście nasuwa 
się pytanie, czy Polska mogłaby całkowicie 
oprzeć się na ropie arabskiej. Teoretycznie 
tak, bo zdolność przeładunkowa gdańskie-
go Naftoportu to 34 mln ton, z którego ropa 
byłaby transportowana do obu polskich 
rafinerii. Po modernizacji, którą zakłady te 
przeszły, nie istnieje także problem tech-
nologiczny z przerobem tego typu ropy. 

Z drugiej strony koncentracja tylko na ro-
pie arabskiej pociągnęłaby za sobą te 
same zagrożenia, jakie miało pozyskiwanie 
ropy wyłącznie od Rosjan, a wiec niższą 
pozycję negocjacyjną oraz uzależnienie 
się od sytuacji politycznej w niestabilnym 

regionie, jakim jest Zatoka Perska. Bio-
rąc jednak pod uwagę wszystkie aspekty 
działalności Orlenu, całkowita rezygnacja  
z ropy rosyjskiej i tak w tym momencie nie 
jest możliwa. Problematyczne są bowiem 
przestarzałe rafinerie w Możejkach na Li-
twie i w Czechach. Surowiec dostarczany 
jest tam przede wszystkim z Rosji rurocią-
gami „Przyjaźń”, a w przypadku rafinerii 
czeskich także przez rurociąg IKL, który 
jest częścią magistrali TAL-IKL biegnącej  
z Włoch do Niemiec, a następnie do Czech.

Z kolei MOL obecnie zaopatruje swoje ra-
finerie nie tylko rurociągiem „Przyjaźń”, ale 
także z Adriatyku rurociągiem Adria, który 
jest połączony z „Przyjaźnią”. Dzięki temu 
MOL zapewnił sobie możliwość dywersy-
fikacji dostaw ropy oraz bezpieczeństwo 
dostaw na Słowację, Węgry i Czechy. Ist-
nieje możliwość zaopatrywania należą-
cych do Orlenu czeskich rafinerii także  
z tego kierunku. Droga ta została już wy-
korzystana przez rafinerie MOL w 2019 r., 
gdy zanieczyszczona rosyjska ropa trafiła 
do regionu Europy Środkowo-Wschodniej,  
a później jej dostawy zostały wstrzymane.

Nie można jednak wykluczyć, że koncerny 
paliwowe będą musiały zdywersyfikować 
swoją działalność w obliczu transforma-
cji energetycznej. Dlatego też od dostaw 
taniej ropy ważniejszy wydaje się roz-
wój nowopowstałej spółki energetycznej,  
w którą przekształcą się połączone Orlen 
i Lotos, a w przyszłości także PGNiG. To  
z jednej strony oznacza inwestycje w nowe 
technologie, ale także ekspansję między-

5. Podsumowanie
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narodową. Dla Orlenu naturalną przestrze-
nią do niej jest obszar Europy Środkowej. 
Dzięki nabyciu czeskiego Unipetrolu spółka 
już dziś jest głównym graczem na rynku 
czeskim, jednak z uwagi na ugruntowaną 
obecność MOL na Słowacji i w krajach byłej 
Jugosławii Orlenowi trudno jest dziś roz-
wijać się w tym kierunku. Dodatkowo oba 
koncerny w ramach strategii na najbliż-
sze lata zapowiadają inwestycje w sektor 
petrochemiczny, co również będzie polem 
do rywalizacji. 

Rozwiązaniem najmniej ryzykownym,  
a jednocześnie oferującym najwięcej 
potencjalnych korzyści może okazać się 
wymiana aktywów z MOL. Z jednej strony 
MOL uzyskałby dostęp do rynku polskiego, 
gdzie dziś jest obecny w niewielkim stop-
niu i raczej nie ulegnie zwiększeniu. Z dru-
giej to Orlen uzyskałby dostęp do rynków, 
na których dziś obecny jest MOL. Mogłoby 
chodzić nie tylko o stacje paliw, ale także 
o udziały w zakładach petrochemicznych. 
Taka wymiana istotnych aktywów nie by-
łaby możliwa w przypadku Saudi Aramco, 
który ich w naszej części Europy nie po-
siada. W przypadku zaś ACT, jeśli chodzi  
o Europę, w grę mogłaby wchodzić jedy-
nie wymiana części stacji paliw w krajach 
bałtyckich, skandynawskich albo w Irlandii. 
Oprócz (ograniczonych) rynków krajów 
bałtyckich, pozostałe kraje nie są obsza-
rem, na którym Orlen planował dotychczas 
ekspansję.

Wymiana aktywów z MOL niejako wymu-
siłaby na polskim i węgierskim koncernie 
bliższą współpracę. Pojawia się więc pyta-
nie, czy może ona zachodzić w szerszym, niż 
tylko biznesowym wymiarze, co pozwoliło-
by między innymi wzmocnić bezpieczeń-
stwo energetyczne całego regionu Europy 
Środkowej i Południowej, który mierzy się  
z podobnymi zagrożeniami. Jak podkre-
ślił podczas debaty WEI Paweł Czerwiński, 
doradca prezydenta RP skonsolidowany 
podmiot będzie miał ogromne znaczenie  
w rejonie Europy Środkowej. Negocju-
jąc korzystniejsze ceny ropy, a w dalszej 
perspektywie – gazu, będzie on bowiem 
decydował o bezpieczeństwie energe-
tycznym kraju, a nawet całego regionu. 
Tego rodzaju działania, jak wskazano już 
wcześniej, wpisują się w założenia Inicja-
tywy Trójmorza, która ma wzmacniać po-
wiązania między krajami Europy Środkowej,  
a w efekcie – ich gospodarki.

Współpraca ta szczególnie ma znaczenie 
w kontekście transformacji energetycznej. 
Orlen i MOL muszą dostosowywać się do 
regulacji wprowadzanych przez UE. Jako 
koncerny o podobnym szerokim profilu dzia-
łania i prowadzące po wymianie aktywów 
wspólne przedsięwzięcia, mogą zajmować 
jednolite stanowisko na forum europejskim. 

Wybór żadnego z pozostałych potencjal-
nych oferentów nie będzie miał podob-
nych skutków. 
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