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Wstęp
„Duży może więcej” – w tym dość popularnym stwierdzeniu kryje się trafna
diagnoza mechanizmów, które panują
na wielu rynkach. Szczególnie widoczne jest to w przypadku podmiotów, których działalność zależna jest nie tylko
od powszechnie obowiązujących zasad
popytu i podaży, ale również czynników
geopolitycznych, takich jak dostęp do
surowców, np. ropy naftowej. Najdobitniejszym przykładem mogą być spółki
energetyczne, w tym koncerny paliwowe,
które nie tyle „stanowią o sile gospodarki”,
co wręcz zabezpieczają fundament, bez
którego cała gospodarka nie mogłaby
sprawnie funkcjonować. To strategiczne
dla bezpieczeństwa państwa podmioty,
których działalność jest ściśle skorelowana z polityką i to nie tylko na krajowej, ale
i międzynarodowej arenie. Trudno więc
dziwić się, że każda większa inicjatywa
tych rodzimych gigantów, jak np. plany
wejścia na nowy rynek, odsprzedaż części
majątku lub zawiązanie ponadnarodowego partnerstwa, wzbudza emocje i jest
szeroko dyskutowana.
Dokładnie w tej sytuacji znajdujemy się
dziś, gdy przygotowywana jest głośna
transakcja połączenia dwóch krajowych
koncernów – Orlenu i Lotosu. Chociaż sam
pomysł połączenia tych spółek w jeden
duży podmiot nie jest nowy, bo po raz
pierwszy pojawił się ponad 20 lat temu,
a potem cyklicznie wracał i odchodził,
to zaczął on być szeroko komentowany dopiero w 2018 r., gdy Skarb Państwa
i Orlen podpisały list intencyjny w tej sprawie. Obecnie transakcja ta wchodzi już
w decydującą fazę – po miesiącach analiz
i negocjacji polskie podmioty czekają już
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tylko na zielone światło ze strony Komisji
Europejskiej, które dostrzegła w planowanym połączeniu spółek ryzyko zakłócenia
konkurencji na lokalnych rynkach.
Odpowiedzią na to zagrożenie ma być
wdrożenie tzw. środków zaradczych (więcej o tym piszemy w rozdziale 4), w tym
m.in. sprzedaż części aktywów. Szczególne
emocje wywołała konieczność powołania
spółki zarządzającej rafinerią gdańską,
w której 30 proc. ma zostać objęte przez
zewnętrznego inwestora oraz sprzedaż 80
proc. stacji benzynowych Lotosu. Pojawiały się opinie o zagrożeniu bezpieczeństwa
energetycznego Polski i wyprzedaży polskiego majątku narodowego. Z krytyką
spotkały się również pomysły włączenia
do tego procesu partnerów z Arabii Saudyjskiej (Saudi Aramco) i Węgier (MOL).
Opinie te, częściowo zapewne oparte na
negatywnych doświadczeniach z lat 90.
i tzw. dzikiej prywatyzacji, nie uwzględniają
jednak szeregu czynników, które przemawiają na korzyść planowanej transakcji.
Jednym z nich może być fakt, że przemysł
rafineryjny w obecnym kształcie coraz
bardziej traci na znaczeniu i aby utrzymać swoją dochodowość, musi się zmieniać. Głównym czynnikiem wyznaczającym kierunek zmian jest czekająca nas
transformacja energetyczna wynikająca
z polityki klimatycznej UE, która niejako
wymusi stopniową redukcję zużycia paliw
ropopochodnych na rzecz alternatywnych. Dlatego koncerny paliwowe takie
jak Orlen i Lotos muszą robić to, co od
dawna robią światowi liderzy – rozwijać
nowoczesną petrochemię, technologię
alternatywnych paliw, a także nisko i ze-
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roemisyjnych źródeł wytwarzania energii. W niniejszym raporcie przyglądamy się nie
I chociaż Orlen i Lotos już to robią, to działa- tylko korzyściom, ale również zagrożeniom
jąc wspólnie, są w stanie osiągnąć więcej. i obawom związanym z konsekwencjami połączenia krajowych koncernów. Nie
To tylko jeden z wielu argumentów, które bagatelizując ani jednych, ani drugich,
przemawiają za połączeniem spółek. Nie stoimy na stanowisku, że długofalowe zymożna przecenić też wagi partnerstwa ski z transakcji są jednak na tyle duże, że
z Saudyjczykami, którzy przejmując mniej opłaca się ją przeprowadzić nawet mimo
niż 1/3 udziałów w gdańskiej rafinerii zo- konieczności wdrożenia narzuconych przez
bowiązują się do zapewnienia długoter- Komisję Europejską środków zaradczych.
minowych dostaw stabilnej jakościowo W kolejnych rozdziałach dokładnie anaropy naftowej. Dziś, w obliczu agresji Rosji lizujemy, jak wpłyną one na sytuację pona Ukrainę i związanych z nią zawirowań łączonego podmiotu, całej gospodarki
na światowym rynku surowców, dywer- i klientów końcowych, czyli konsumentów,
syfikacja źródeł, z których czerpiemy ropę którzy dziś zmagają się z drastycznie ronaftową, jest zaś nie tylko ekonomiczną snącymi cenami paliwa.
koniecznością, ale wręcz sprawą fundamentalną dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.
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1. Połączenie Orlenu

i Lotosu jest konieczne

Wbrew obiegowym opiniom Orlen nie dokonuje przejęcia czy wykupu spółki Lotos.
Właściwym określeniem planowanej transakcji jest połączenie lub fuzja obu podmiotów, przy czym stroną wiodącą transakcji
oraz integratorem obu podmiotów będzie
PKN ORLEN. Powyższe wynika z faktu, że Lotos
jest zdecydowanie mniejszą spółką, a jego
działalność mniej zdywersyfikowana. Z kolei
Orlen (PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku)
jest w warunkach polskich prawdziwym
gigantem. Jako właściciel wielu spółek
z siedzibą w Polsce i za granicą tworzy grupę kapitałową obejmującą wszystkie segmenty rynku paliwowego: od wydobycia
ropy naftowej poprzez jej przetwarzanie
aż do sprzedaży detalicznej paliw. W 2021 r.
zanotował zysk operacyjny EBITDA LIFO
(czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację i oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych) w wysokości 14,2 mld zł. Posiada
rafinerie w Płocku, ponadto dwie rafinerie
w Czechach oraz jedną na Litwie. Prowadzi
także sprzedaż detaliczną paliw na ok. 1800
stacjach w Polsce (ok. 1/4 rynku krajowego)
oraz Niemczech, Czechach, Litwie i Słowacji. Jest również zaangażowany w działalność poszukiwawczą i wydobywczą ropy
naftowej i gazu ziemnego w Polsce oraz
w Kanadzie. Skarb Państwa posiada w PKN
Orlen S.A. bezpośrednio 27,52 proc. akcji
oraz kolejne 4,90 proc. poprzez PERN S.A.
W tym ostatnim segmencie przewagę
ma Lotos, który wydobywa gaz ziemny
i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na
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Litwie. Lotos (Grupa Lotos S.A. z siedzibą
w Gdańsku) tworzy podobną do Orlenu,
choć mniejszą grupę kapitałową poprzez
sieć spółek. Posiada bardzo nowoczesną
rafinerię w Gdańsku, do tego prowadzi
sprzedaż detaliczną paliw, ale jedynie na
terenie Polski. Posiada ok. 500 stacji, co stanowi ok. 7 proc. rynku. W 2020 r. EBIDTA LIFO
dla Lotosu wynosiła 1,35 mld zł – rok ten
nie był jednak miarodajny ze względu na
wybuch pandemii, dlatego należy zwrócić
uwagę na tę wartość w 2019 r.: 2,86 mld zł.
W 2021 r. Lotos osiągnął rekordowe przychody na poziomie ponad 33,1 mld zł, podczas
gdy rok wcześniej przychody wynosiły 20,9
mld zł. EBIDTA LIFO wyniosła 4,23 mld zł. Tak
dobry wynik finansowy to skutek przede
wszystkim wyższych cen ropy i produktów
naftowych na rynkach światowych.
Skarb Państwa posiada w Grupie Lotos S.A.
bezpośrednio 53,19 proc. akcji. Ostateczną
decyzję o połączeniu podjęto dopiero kilka
lat temu, ponieważ obok już istniejących pojawiły się dodatkowe czynniki, które sprawiają,
że to ostatni moment na dokonanie zmian.
Chodzi przede wszystkim o zauważalne
w ostatnich latach przyspieszenie działań na
rzecz transformacji energetycznej, która wymusza redukcję znaczenia ropy naftowej jako
paliwa. Należy też zwrócić uwagę na zwiększoną presję konkurencyjną ze strony globalnych podmiotów posiadających dostęp
do własnego źródła surowców i działających
w kierunku wydłużenia łańcucha wartości
poprzez głębszy przerób własnego surowca.
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Oczywiście nie oznacza to, że ropa naftowa
przestanie być ważnym surowcem, jednak
oparcie się tylko na nim może być krótkowzroczne, a przez to narazić nas wszystkich
na straty. Niebezpieczeństwo to zdają się
dostrzegać same koncerny energetyczne,
które już dziś podejmują wiele działań, by
zdywersyfikować swoją działalność.
Z tej perspektywy warto już dziś podjąć
działania, by zreformować sektor paliwowy.
Dogmatyczna walka o zachowanie status
quo może bowiem skończyć się tak, jak
w przypadku górnictwa – wcześniejsze
obawy rządów przed przeprowadzeniem
kluczowych reform skutkują problemami
dzisiaj. W sektorze paliwowym można tych
problemów uniknąć, przeprowadzając reformę już teraz. Przemawia za tym wiele
argumentów.

to dopiero w ostatnich latach nastąpiło
znaczące zaostrzenie proklimatycznego
kursu, czego najdobitniejszym przykładem
jest opracowywany właśnie pakiet zmian
legislacyjnych „Fit for 55”. To zestaw planowanych reform, wymogów i wytycznych
(m.in. dotyczących zasad finansowania
„zielonych” inwestycji), który ma wpłynąć
na ograniczenie emisji CO2 o co najmniej
55 proc. do 2030 roku (a w perspektywie
2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną).
Jednym z narzędzi mających przysłużyć się
do tak znaczącej redukcji ma być wprowadzenie w Europie zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi.
Według wstępnych zapowiedzi miałby on
obowiązywać już w 2035 r., czyli za niecałe
13 lat. Jeszcze wcześniej, bo już w 2030 r.
udział węglowodorów w produkcji energii
w Europie miałby spaść z obecnego poziomu 38 proc. do 33 proc.

1.1 Transformacja
energetyczna

Obie te zmiany, o ile zostaną przyjęte
w proponowanym kształcie, drastycznie
zmniejszą popyt na paliwa płynne. Dlatego
W Polsce wciąż dominuje narracja, zgod- też największe koncerny paliwowe już dziś
nie z którą krajowe rafinerie – jako aktywa przygotowują się na konieczność dostosostrategiczne – stanowią o sile gospodarki wania się do nowych warunków rynkowych
i zabezpieczają kraj na wypadek międzyna- i dywersyfikują działalność. Wiele z nich
rodowych kryzysów. Do pewnego stopnia coraz odważniej stawia m.in. na rozwijanie
jest to prawdziwe, choć nie sposób igno- paliw alternatywnych lub upatruje szans
rować też makroekonomicznych trendów, na wykorzystanie ropy w produkcji tworzyw
które rzutują na kondycję, rentowność sztucznych. Jednocześnie większość świai dalsze perspektywy dla rozwoju przemysłu towych koncernów zwyczajnie optymalizuje
rafineryjnego. Kluczową rolę odgrywa tu swoją działalność, zamykając część swoich
polityka UE (choć nie tylko, bo analogiczne rafinerii – od 2008 r. w Europie wygaszozobowiązania przyjmują – przynajmniej no ponad 30 takich obiektów. Co ciekana etapie deklaracji i planów – również we, tempo to zdecydowanie przyspieszyło
inne kraje, w tym np. Chiny), która dąży w trakcie pandemii, podczas której zado osiągnięcia neutralności klimatycznej mknięto ich aż 5.
w połowie stulecia. W praktyce oznacza to
sukcesywne przechodzenie z gospodarki Nic nie wskazuje jednak na to, by był to
opartej na konwencjonalnych paliwach krótkotrwały trend. Już dziś wiadomo, że
powodujących emisję dwutlenku węgla – koncerny planują dalsze pozbywanie się
takich jak ropa naftowa lub gaz, na rzecz rafinerii – sprzedaż, zamknięcie lub prze„zielonych” źródeł energii.
kształcenie. I tak np. Shell zamierza zredukować swoje portfolio rafinerii z 14 do 6 zakłaChociaż stopniowy odwrót od paliw kopal- dów do 2025 roku, a BP planuje ograniczyć
nych trwa w UE od prawie dwóch dekad, swoje moce rafineryjne o ok. 30 proc. do

Warsaw Enterprise Institute

7

Duży może więcej! O połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos

2030 r. (to w sumie więcej niż łączne moce
polskich rafinerii).
Jak to wszystko przekłada się na sytuację
na polskim rynku? Z powyższych trendów
wyłania się jedna prawidłowość. Podobnie
jak w przypadku największych, światowych
potentatów paliwowych, niewykluczone,
że w niedalekiej przyszłości rafinerie staną
się obciążeniem, a nie atrakcyjnym aktywem, również dla krajowych koncernów.
W praktyce oznacza to, że zyski związane
z eksploatacją takich obiektów będą systematycznie maleć, a co za tym idzie, skurczy
się również grono potencjalnych nabywców
gotowych inwestować w mocno ograniczony regulacjami, a do tego stopniowo
„wygaszany” sektor przemysłu.
Mając to wszystko na względzie, dziś wielu
ekspertów przekonuje, że szansą dla polskiego przemysłu rafineryjnego jest skupienie się na produkcji petrochemicznej.
To szczególne wyzwanie dla Lotosu, którego działalność jest mocno ograniczona
i koncentruje się niemal wyłącznie na rynku
paliwowym, co szczególnie naraża ją na
negatywne skutki transformacji energetycznej. Chociaż spółka ma zmodernizowaną i nowoczesną rafinerię, to nie posiada
alternatyw dla przerobu ropy na paliwa
w postaci, chociażby dywizji petrochemicznej. Inwestuje co prawda w rozwój technologii wodorowych, ale w tym technologicznym wyścigu nie ma samodzielnie szans
w starciu ze światowymi gigantami, którzy
dysponują zarówno większymi budżetami
na działalność B+R, jak i posiadają wypracowany przez lata know-how.
Z tej perspektywy połączenie Lotosu z Orlenem jest szansą nie tylko na długoterminowy rozwój połączonego podmiotu,
ale i na zapobieżenie marginalizacji, jaka
nieuchronnie czekałaby Lotos w przyszłości.

Warsaw Enterprise Institute
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1.2 Zwiększona konkurencja
Przyczyn zamykania rafinerii, szczególnie
europejskich, nie można upatrywać tylko
w spodziewanej zielonej rewolucji, która
dopiero ma nadejść. Trend ten rozpoczął
się już dwie dekady temu. Rafinerie zaczęły
być zamykane, bo nie wytrzymywały globalnej konkurencji i systematycznie spadały ich marże. Z kolei kraje, które wydobywają ropę, zwiększyły produkcję paliw,
w niektórych przypadkach budując nowe
rafinerie (Arabia Saudyjska). Z jednej strony,
szczególnie w ostatnim czasie zmniejsza się
zapotrzebowanie na benzynę, a z drugiej
strony zwiększa się podaż paliw z rafinerii
poza Europą. Zwraca się przy tym uwagę, że
europejskie rafinerie są starsze, nastawione
na wąski zakres produkcji, a przy tym należą
często do małych podmiotów. Z kolei na
Bliskim Wschodzie i w Azji operują zakłady
nowsze, o szerszym spektrum działalności,
które przerabiają tańsze gatunki ropy na
paliwa o wysokiej wartości, przy dodatkowo
niższych kosztach.
Istnieje obawa, że w przyszłości los innych
europejskich rafinerii podzieli rafineria
w Gdańsku należąca do Lotosu.

1.3 Efekt skali
Połączenia Orlenu z Lotosem nie można
jednak traktować jako próby ratowania
tego drugiego. Transakcja ta przyniesie
bowiem przede wszystkim korzyści dla
powiększającego się Orlenu, a w szerszej
perspektywie – także dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego
Polski. Mimo że Orlen jest dużo większym
podmiotem o bardziej zdywersyfikowanej
działalności, to jednak on również będzie
musiał zmierzyć się z wyzwaniami stawia1

nymi przez politykę klimatyczną UE, czyli
malejącym popytem na paliwa ropopochodne i koniecznością przestawienia swoich rafinerii na produkcję petrochemiczną.
Tak jak inne podmioty z sektora oil & gas
Orlen również będzie musiał inwestować
w nowe technologie – przede wszystkim
wodór. Co więcej, każda z tych zmian wymaga nie lada nakładów inwestycyjnych,
które mogą przynieść zyski dopiero w dłuższej perspektywie, co dla większości mniejszych firm jest barierą nie do przeskoczenia.
Wyzwaniom tym łatwiej będzie podołać
jednemu, większemu podmiotowi, który
powstanie w wyniku wzmocnienia Orlenu
aktywami Lotosu (nawet uwzględniając
ich częściową odsprzedaż inwestorom1).
Kluczowe znaczenie ma tutaj efekt skali. Doświadczenie pokazuje, że dużym graczom
łatwiej jest negocjować warunki dostaw
ropy naftowej, bo już na starcie mogą zadeklarować większe na nią zapotrzebowanie, gwarantując sprzedającemu stały
i konkretny popyt na surowiec. Ponadto,
połączony podmiot będzie też dysponował
większymi możliwościami finansowania
kosztochłonnych, ale niezbędnych projektów petrochemicznych i nowych technologii, o których mowa wyżej. W tym kontekście ważna jest także większa zdolność
kredytowa połączonej spółki, co zapewni
lepszy dostęp do korzystniejszego finansowania zewnętrznego. A taki wkład może być
niezbędny, by wiele przedsięwzięć mogło
w ogóle przejść z fazy koncepcji do
wdrożenia.
Połączenie podmiotów pozwoli także na
koordynację działań w zakresie R&D, Dzisiaj spółki prowadzą często dublujące się
działania na tym samym obszarze, konkurując przy tym niejednokrotnie o środki
z grantów.

Do czego zobowiązują nas procedury przewidziane przez Komisję Europejską, o których
piszemy więcej w rozdziale 3, str. 14).
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Wspólne działanie koncernów to także korzyści w wymiarze praktycznym związanym
z samą produkcją – można optymalizować zaopatrzenie obu rafinerii w surowce,
efektywność przerobu ropy naftowej oraz
wzajemne wykorzystanie produktów i półproduktów między zakładami, co pozwala
maksymalizować marżę rafineryjną i petrochemiczną. Efekty te można osiągnąć
m.in. poprzez dociążenie instalacji petrochemicznych wsadem z Lotos lub instalacji
opóźnionego skoksowania w Gdańsku wsadem z Orlenu. Oszczędności można także
upatrywać w optymalizacji logistyki paliwowej pierwotnej oraz zaopatrzenia stacji
w paliwa. Orlen oszczędności te szacuje
na kilka miliardów złotych, które zostaną
osiągnięte w ciągu kilku lat po połączeniu.

1.4 Budowa koncernu
multienergetycznego
Wspomniane wyżej uwarunkowania związane z transformacją energetyczną powodują też, że konieczna staje się konsolidacja sektora naftowego i gazowego,
co zresztą już się dzieje w skali globalnej.
Polska również wpisuje się w ten światowy
trend tworzenia dużych koncernów multienergetycznych. Na rodzimym rynku gazu,
który może stać się paliwem przejściowym
między węglem a zieloną energią, operuje
drugi krajowy gigant, tj. PGNiG S.A. Zajmuje
się nie tylko sprzedażą surowca, ale także jego wydobywaniem, poszukiwaniem
i magazynowaniem. Już dziś wiadomo, że
oba koncerny mają zostać połączone, co
zostało już zaakceptowane przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W tym
przypadku zamiar transakcji nie musi być
zgłaszany do Komisji Europejskiej.

nu nie wejdzie spółka Gas Storage Poland,
będąca operatorem systemu magazynów
gazu ziemnego w Polsce. Same magazyny
staną się jednak własnością połączonego
koncernu. Nabywca Gas Storage Poland
będzie podlegał zatwierdzeniu przez prezesa UOKiK i będzie musiał spełnić kryteria
umożliwiające zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Co ważne, nie będzie mógł też należeć do grupy
kapitałowej, która zajmuje się obrotem
gazem ziemnym.
Jak informuje Orlen, po połączeniu powstanie koncern o łącznej kapitalizacji ok.
80 miliardów zł, obsługujący ponad sto
milionów klientów w Europie Środkowej2.
Podobnie jak w przypadku przejęcia Lotosu,
także w tym przypadku podkreślane jest,
że integracja aktywów pozwoli na zwiększenie skali działalności, dywersyfikację
źródeł przychodów i poprawę stabilności finansowej. Tylko silny koncern będzie
w stanie realizować inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polski
i wpisujące się równocześnie w wizje zeroemisyjnej gospodarki.
W tej sytuacji nieracjonalne byłoby, aby
z jednej strony budować wielki koncern
ORLEN-PGNiG, a z drugiej rozwijać także
dużo mniejszy podmiot, jakim jest Lotos.

1.5 Procesy konsolidacyjne
w całej Europie

Warto zaznaczyć, że planowana fuzja Orlenu i Lotosu nie jest na arenie europejskiej
żadnym precedensem. Przeciwnie, połączenie tych spółek wpisuje się w ogólnoeuropejski trend, który można obserwować
na rynku oil & gas od ponad dwóch dekad.
UOKiK wyraził zgodę na fuzję, jednak pod Co więcej, na tle innych krajów Wspólnowarunkiem, że w skład nowego koncer- ty, Polska – z funkcjonującymi równolegle
2

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/media/komunikaty-prasowe/2022/marzec/ORLEN
-ze-zgoda-UOKiK-na-polaczenie-z-PGNiG.
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dwoma mniejszymi koncernami, w których
wiodącym akcjonariuszem jest ten sam
podmiot (Skarb Państwa) – jest akurat
wyjątkiem. Europejskie koncerny już dawno
bowiem dostrzegły i zaczęły reagować na
globalne trendy rynkowe, wpływające na
zwiększenie presji na europejskich producentów paliw. W porę zrozumiały, że zbyt
kurczowe trzymanie się dotychczasowego modelu działalności opartego tylko na
przerabianiu ropy i sprzedaży paliw może
doprowadzić do ich marginalizacji w przyszłości. To skłoniło je do szybszej dywersyfikacji źródeł przychodów. Naturalnym pierwszym krokiem w tym nowym kierunku było
zaś przejmowanie mniejszych podmiotów
specjalizujących się w określonych branżach, w tym w paliwach alternatywnych.
Na tym się jednak nie skończyło, bo spółki
szybko zdały sobie sprawę, że akwizycja
mniejszych przedsiębiorstw to za mało,
by zabezpieczyć się przed przełomowymi
zmianami, które czekają branżę w przyszłości. Kolejnym krokiem było więc zainicjowanie procesów konsolidacyjnych między
dużymi podmiotami o ugruntowanej pozycji na rynku, których fuzje miały zapewnić
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nowym powiększonym spółkom odporność
na zmieniające się warunki rynkowe.
Jako przykład można wskazać połączenie
norweskich koncernów energetycznych:
Statoil i Norsk Hydro. Podobnie jak Orlen
i Lotos, Statoil był w większości państwowym podmiotem, a konkretniej zintegrowaną spółką naftowo-gazową, która wydobywała ropę naftową i gaz, produkowała
paliwa i produkty ropopochodne oraz zajmowała się ich sprzedażą. Norsk Hydro, z
również znaczącym udziałem państwa w
strukturze właścicielskiej, miał podobny
zakres działalności (z wyjątkiem rafinerii), choć działał także w obszarze energii
odnawialnej. W 2006 r. podjęto decyzję
o połączeniu. Efekt? Nowy podmiot stał się
w Europie konkurencją dla największych
koncernów.
Co ciekawe, początkowo Komisja Europejska zezwoliła na połączenie obu tych spółek
bez stawiania dodatkowych warunków (jak
ma to miejsce w przypadku planowanej
fuzji Orlenu i Lotosu), co sprawiło, że ani
Statoil, ani Norsk Hydro nie musiałyby po-
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zbywać się swoich aktywów. KE dopiero po
jakimś czasie powzięła jednak wątpliwości,
czy taki skonsolidowany podmiot nie zyskałby tak dominującej pozycji na rynku,
że naturalnie zagrażałby istnieniu zdrowej
konkurencji. Warto zaznaczyć, że dziś na tak
bezwarunkową, czyli niezobowiązującą np.
do odsprzedaży części majątku, decyzję,
można byłoby liczyć tylko w przypadku fuzji
lub przejęć małych podmiotów. Inaczej jest,
gdy taką operację chcą przeprowadzić
podmioty o dużej pozycji na rynku – wówczas należy liczyć się z tym, że KE dostrzeże
ryzyko zagrożenia dla konkurencji i nakaże
zastosowanie środków zaradczych, tj. najczęściej sprzedaż części aktywów łączących się firm. W przypadku branży o tak
dużym kapitale, jak sektor oil & gas jest
to wręcz nieuniknione. W przemyśle rafineryjnym już sama skala działalności jest
bowiem na tyle duża, że procesy łączenia
podmiotów działających na tym samym
rynku zawsze kończą się obowiązkiem
wdrożenia działań zaradczych.

nia swojego udziału w rynku detalicznym
o 4 procent, co brytyjski koncern zrealizował,
w 2003 r., sprzedając 494 stacje na rzecz
Orlenu i 247 stacji na rzecz austriackiego
OMV. BP musiało też zbyć udziały w jednej
z niemieckich rafinerii.
Sprzedaży części aktywów musiał dokonać także francuski Total przejmujący inną
francuską firmę – Elf Aquitaine. Komisja
Europejska nakazała sprzedaż 70 stacji serwisowych, biznesu paliwowego Elf Aquitaine na dwóch lotniskach oraz drugiej pod
względem wielkości na rynku LPG spółki.
Ponadto KE nakazała zapewnić dostęp konkurencji do infrastruktury magazynowania
i transportu paliw, by nie znalazła się ona
na wyłączność w rękach jednego skonsolidowanego podmiotu.

Jak widać po tych przykładach, trudno
jednoznacznie porównać warunki, na których dochodziło do przekształceń spółek
paliwowych. Zmiany właścicielskie na tak
strategicznym rynku muszą być więc rozTak było przypadku przejmowania przez BP patrywane bardzo indywidualnie, nie ma
firmy Veba Oel od niemieckiego E.ON. BP to bowiem dwóch identycznych rynków krajoświatowy koncern działający we wszystkich wych, które KE lub krajowy regulator mógłby
segmentach rynku paliwowego, jak rów- ocenić tak samo. Przykłady innych krajów
nież silnie inwestujący m.in. w produkcję mogą za to pokazać korzyści, jakie osiąenergii słonecznej. Veba Oel zajmowała się gnęły firmy po przejęciu lub fuzji. Z jednej
zaś poszukiwaniem, produkcją, przerobem strony nie dochodziło tam do nadmiernej
i sprzedażą produktów naftowych oraz pro- koncentracji i zakłóceń konkurencji, a z drudukcją i sprzedażą chemikaliów; była także giej, same firmy, dzięki większej kapitalizacji,
właścicielem stacji paliw Aral. Ostatecz- stały się odporne na wahania rynku.
nie BP zostało zobowiązane do zmniejsze-
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2. Warunki przejęcia
postawione przez

Komisję Europejską
Analizując konsekwencje przejęcia Lotosu
przez Orlen, nie sposób uciec od kwestii
prawnych i proceduralnych dotyczących
warunków, na których dopuszczone jest
w UE łączenie tak dużych i strategicznych
podmiotów. Aby przejęcie Lotosu było
możliwe, wymagana była zgoda Komisji
Europejskiej udzielana w trybie określonym
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004
z 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie
WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw3). Komisja przeprowadziła postępowanie, w którym badała wpływ planowanej
transakcji na konkurencję na rynku. Chociaż
w trakcie postępowania Orlen argumentował, że sytuacja na rynku się nie zmieni, bo
de facto wiodącym akcjonariuszem w obu
koncernach jest ten sam podmiot, tj. Skarb
Państwa, to KE była innego zdania. Oceniła,
że połączenie przedsiębiorstw utrudni konkurencję na rynku. Jej zdaniem połączenie
podmiotów pogorszyłoby warunki konkurencji w szczególności na rynkach:
•
hurtowej sprzedaży paliw silnikowych
w Polsce; sprzedaży detalicznej paliw
silnikowych w Polsce; sprzedaży paliwa do silników odrzutowych w Polsce
i Czechach; sprzedaży produktów powiązanych (bitumu) w Polsce.
3

Zdaniem KE już dziś Orlen i Lotos dyktują
warunki na rynku, co jest związane przede
wszystkim z tym, że tylko one posiadają rafinerie, a import paliwa do Polski ma
charakter jedynie uzupełniający. W efekcie większość paliwa dostarczanego do
klientów końcowych bez względu na logo
stacji benzynowej, przez którą następuje
sprzedaż detaliczna, to paliwo nabyte albo
od Orlenu, albo od Lotosu. Oba te koncerny
mają też własne składy paliw i zaplecze
techniczne pozwalające na obowiązkowe
blendowanie paliwa z biokomponentami
i dodatkami. W ocenie KE te argumenty
były wystarczające, by dostrzec ryzyko zachwiania konkurencji. Zdaniem Komisji przy
takim dostępie do infrastruktury połączone
spółki mogłyby bowiem utrudniać innym
podmiotom pozyskanie paliw, wykorzystując swoją pozycję rynkową.
Mimo to decyzją z 14 lipca 2020 r. (sprawa
M.9014 - PKN Orlen/Grupa Lotos) KE wyraziła
zgodę na transakcję, warunkując to jednak
podjęciem środków zaradczych, mających
przeciwdziałać potencjalnym negatywnym
konsekwencjom. Środki te polegają przede
wszystkim na sprzedaży aktywów należących do Lotosu i Orlenu. Mowa tu m.in. o:

Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1–22
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•

•

•
•

sprzedaży 30 proc. udziałów w spółce joint venture, która będzie zarządzała wydzieloną z Lotosu rafinerią
w Gdańsku, wraz z pakietem praw zarządczych, które dadzą nabywcy prawo
do prawie połowy produkcji rafinerii
w zakresie oleju napędowego i benzyny;
70 proc. udziałów w tej spółce będzie
posiadał Orlen;
sprzedaży dziewięciu składów paliw
(pięciu terminali należących do spółek
zależnych od Lotosu i czterech terminali Orlenu) niezależnemu operatorowi
logistyki oraz budowa terminalu importowego paliwa lotniczego w bazie paliw
w Szczecinie, który następnie zostanie
przekazany temu operatorowi;
sprzedaży 389 stacji Lotos (należące
do Lotos Paliwa Sp. z o. o.);
sprzedaży należących do Lotosu udzia-
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•

•

•
•

łów w Lotos-Air BP (50 proc.) zajmującej
się sprzedażą paliwa lotniczego, dalsze prowadzenie dostaw dla tej spółki
oraz udzielenie tej spółce dostępu do
magazynów w dwóch portach lotniczych w Polsce;
uwolnieniu większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych
bazach paliw;
zbyciu dwóch zakładów produkcyjnych
bitumu w Polsce oraz dostarczenie
nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu/pozostałości ciężkich (Lotos Asfalt
sp. z o. o.);
sprzedaż Lotos Biopaliwa sp. z o.o. –
producenta biopaliw (FAME)
udostępnieniu konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa
lotniczego w drodze otwartej procedury
przetargowej.
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3. Realizacja warunków
postawionych przez KE

Realizacja nakazanych środków miała odbyć się w ten sposób, że Orlen znajdzie
partnerów do sprzedaży aktywów i wynegocjuje warunki transakcji, co następnie
będzie podlegało ocenie Komisji Europejskiej. Jak poinformował Orlen, zaproszenie do rozmów przekazano kilkudziesięciu
firmom. Przystąpiło do nich ostatecznie
8 podmiotów, z których ostatecznie cztery
zostały 10 stycznia 2022 r. wybrane do zawarcia umów sprzedaży aktywów Grupy
Lotos. Są to:
•
Aramco Overseas Company B.V.
z siedzibą w Hadze (Holandia) – spółka zależna od Saudi Aramco (Arabia
Saudyjska) w zakresie rynku produkcji
paliw, działalności hurtowej oraz paliwa
lotniczego;
•
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) – w zakresie działalności
detalicznej;
•
Unimot Investements sp. z o. o z siedzibą w Warszawie w zakresie rynku
asfaltów i logistyki paliw;
•
Rossi Biofuel Zrt. z siedzibą w Komárom
(Węgry) – w zakresie rynku biokomponentów.
Saudi Aramco i MOL były od początku wymieniane w gronie potencjalnych partnerów Orlen. Mówiono także o potencjalnych
umowach z BP oraz Alimentation Couche
Tard (kanadyjskim właścicielem sieci benzynowych działających pod marką Circle K),
ale ostatecznie z podmiotami tymi nie doszło do zawarcia umów przedwstępnych
nabycia aktywów.

Warsaw Enterprise Institute

Takie umowy zawarto z wymienionymi wyżej Saudi Aramco, MOL, Unimotem oraz Rossi Biofuel. Umowy zawierają odpowiednie
mechanizmy, które zabezpieczają interes
strony polskiej. Do takich mechanizmów
należy m.in. prawo pierwokupu aktywów
w razie próby ich późniejszej sprzedaży
przed danego kontrahenta lub ograniczenia w zakresie zmiany struktury właścicielskiej kontrahenta.
Chociaż termin, w jakim Komisja Europejska
miałaby wydać decyzję zatwierdzającą
przejęcie, nie został jeszcze ustalony, to
Orlen i Lotos rozpoczęły już przygotowania
do transakcji, aby niedługo po ogłoszeniu
decyzji przez KE, sfinalizować transakcję.
Ocenia się, że może do tego dojść jeszcze
w pierwszym półroczu 2022 r., ale jest to
uzależnione od terminu wydania decyzji
przez KE.

3.1 Saudi Aramco
Saudyjczycy są wskazywani jako kluczowy partner Orlenu, który przejmie część
aktywów i nawiąże z polskim koncernem
współpracę na wielu płaszczyznach. Zgodnie z obecnymi planami z Saudi Aramco,
działającym jako Aramco Overseas Company miałyby, zostać zawarte następujące umowy:
•
umowa joint venture między PKN ORLEN,
Grupą LOTOS, LOTOS Asfalt i Aramco;
do powstałego w ten sposób podmiotu
rafineria zostanie wniesiona jako aport;
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•

umowa sprzedaży udziałów w spółce,
do której zostanie wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadzonego przez Lotos Paliwa w zakresie
hurtowej sprzedaży paliw;
umowa sprzedaży udziałów w LOTOS-Air BP.

fineriach w Arabii Saudyjskiej oraz poza
jej granicami. W jego posiadaniu znajdują
się drugie co do wielkości potwierdzone
zasoby ropy naftowej na świecie. Chociaż
początkowo koncentrował się jedynie na
•
wydobyciu ropy naftowej w macierzystym
kraju i jej eksporcie, to zapowiedział również rozpoczęcie eksportu gazu ziemneOprócz umów, które bezpośrednio wynika- go, którego duże złoża także znajdują się
ją z nałożonych przez Komisję Europejską w Arabii Saudyjskiej. Intensywnie rozwija
środków zaradczych, Orlen zamierza też się także sektor petrochemiczny, czego
zawrzeć umowy lub porozumienia w innych dowodem było nabycie w 2020 r. więkobszarach:
szościowego pakietu w innym saudyjskim
•
długoterminowa umowa na dostawę państwowym gigancie – SABIC, czyli jedropy naftowej – jeśli finalizacja prze- nej z największych firm petrochemicznych
jęcia Lotosu dojdzie do skutku, Saudyj- na świecie.
czycy dostarczać będą od 200 do 337
tys. baryłek dziennie (razem z dosta- Saudi Aramco nie jest jednak obecne
wami ropy na potrzeby zabezpieczenia w europejskim segmencie paliwowym ani
własnego udziału Aramco w gdańskiej poprzez rafinerie, ani stacje paliw. Nabyrafinerii daje to nawet 400 tys. baryłek cie 30 proc. rafinerii gdańskiej będzie więc
dziennie) co, jak szacuje polski koncern, pierwszym tego rodzaju zakupem koncernu
ma zaspokajać do 45 proc. łącznego na rynku europejskim.
zapotrzebowania całej Grupy ORLEN
w Polsce, na Litwie i w Czechach;
•
porozumienie z Saudi Aramco i SABIC 3.2 MOL
(firmą petrochemiczną, która należy do
Saudi Aramco) w zakresie inwestycji Węgierski koncern multienergetyczw sektorze petrochemicznym;
ny MOL Plc. od początku był wymieniany
•
porozumienie w zakresie współpracy w gronie potencjalnych partnerów Orw obszarze B+R.
lenu przy realizacji środków zaradczych,
w tym nie tylko nabycia stacji detalicznych,
Aramco Overseas ma siedzibę w Holandii, ale także udziałów w rafinerii. Przemawiaale jej właścicielem jest Saudi Arabian Oil ły za tym między innymi podobny profil
Company (Saudi Aramco) - koncern pa- i skala działalności obu koncernów: główny
liwowo-chemiczny z siedzibą w Dhahranie trzon ich działalności opiera się na rafinacji,
w Arabii Saudyjskiej. Koncern praktycznie sprzedaży paliw dla klientów detalicznych
w całości jest własnością saudyjskiego i hurtowych, oraz sprzedaży smarów i prorządu – jedynie 1,5 proc. jego akcji zostało duktów petrochemicznych. Wskazywano
wystawionych na sprzedaż w publicznym także na możliwość wymiany nie tylko stacji
obrocie.
detalicznych, ale także udziałów w zakładach produkcyjnych. Ostatecznie jednak
Saudi Aramco poprzez sieć spółek zależ- został wybrany tylko do nabycia aktywów
nych i spółek joint venture jest światowym detalicznych Lotos.
liderem na rynku oil & gas. Wydobywa ropę
naftową w ilości zaspokającej ponad 10 Chociaż MOL jest często przedstawiany
proc. światowego zapotrzebowania na jako krajowy moloch, to warto zaznaczyć,
ten surowiec, którą przetwarza w kilku ra- że państwo węgierskie posiadaja bezpo-
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średnio tylko część akcji spółki (15,24 proc.),
podczas gdy większość akcjonariatu jest
rozproszona, a spółka jest notowana na
giełdach w Warszawie oraz Budapeszcie.
Działa ona również na wielu rynkach, nie tylko na terenie macierzystego kraju. Poprzez
spółki zależne MOL obecny jest bowiem
w wielu innych krajach Europy Środkowej
i Południowej, tj. Rumunii, Serbii, Słowenii, Czechach (stacje MOL), w Polsce i na
Słowacji (stacje Slovnaft), w Chorwacji
(stacje INA i Tifon), Czarnogórze (stacje
INA) oraz Bośni i Hercegowinie (stacje INA).
MOL jest także właścicielem 3 rafinerii (na
Węgrzech, na Słowacji oraz w Chorwacji),
a także dwóch zakładów petrochemicznych
(na Węgrzech i na Słowacji).
Co więcej, MOL wydobywa węglowodory
w Europie, ale także w Azji i Afryce. Większość ropy dostarczana jest do rafinerii
należących do MOL z Rosji rurociągiem
Przyjaźń, jedynie niewielka część pochodzi
z innych źródeł i jest dostarczana rafineriom
siecią rurociągów Adria.
To właśnie MOL był najpoważniejszym konkurentem Saudi Aramco do nabycia udziałów w gdańskiej rafinerii. Ostatecznie przypadnie mu 417 stacji działających obecnie
pod marką Lotos. Pozostałe stacje Lotos (ok.
100) będą po połączeniu działały w strukturach Orlen. Dodatkowo Orlen zobowiąże
się do sprzedaży MOL paliwa przez 8 lat. Co
ważne, nie będzie to jednostronna sprzedaż
aktywów. W ramach transakcji swapowej
Orlen nabędzie bowiem też 144 stacje na
Węgrzech, a więc nowym dla Orlenu rynku, oraz 41 stacji na Słowacji. Więcej o tym
piszemy w rozdziale 4.

3.3 Unimot

Unimot S.A. to polska spółka z siedzibą
w Zawadzkiem (województwo opolskie),
powstała w 1992 r., obecnie notowana
jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Przewodzi ona grupie kapitałowej złożonej
z wielu spółek zależnych, w tym Unimot
Investments. Grupa Unimot jest przede
wszystkim importerem paliw płynnych
i gazu (oraz ich dystrybucją). Obok paliw
płynnych, grupa ma w swojej ofercie także
gaz płynny (LPG), gaz ziemny (E, LNG, CNG),
biopaliwa (Bio), energię elektryczną, oleje
silnikowe oraz asfalty. Unimot zarządza siecią stacji benzynowych, rozwijając w Polsce
i na Ukrainie międzynarodową markę AVIA.
Działa także na rynkach zagranicznych:
•
UNIMOT Ukraine LCC z siedzibą w Kijowie
rozwija sieć stacji paliw AVIA na Ukrainie
i prowadzi hurtową sprzedaż energii;
•
UNIMOT Asia LLC z siedzibą w Szanghaju zajmuje się sprzedażą produktów
petrochemicznych pod marką AVIA na
chińskim rynku;
•
Podmiotem zależnym jest także spółka
3 SEAS ENERGY LLC z siedzibą w Tulsie
(USA), która zajmuje się zakupem ropy
naftowej w USA, a następnie jej dostawą do Europy Środkowo-Wschodniej.
Obecnie cała grupa zatrudnia około
250 osób, ale jak informuje, po sfinalizowaniu transakcji zatrudnienie zwiększy
się dwukrotnie.
Unimot ma nabyć 100 proc. udziałów
w spółkach Lotos Terminale, Lotos Infrastruktura wraz ze spółkami od niej zależnymi oraz cztery terminale należące do Orlen.
Aktywa te to przede wszystkim 9 terminali
paliw o łącznej pojemności około 350 tys.
m3 (pięć terminali należących obecnie do
Lotos: w Czechowicach-Dziedzicach, Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz
Rypinie, a także cztery terminale należące
obecnie do PKN Orlen: w Bolesławcu, Szczecinie, Gutkowie oraz Gdańsku).

Jedynym polskim podmiotem, który zawrze
umowę z Orlenem w ramach realizowania środków zaradczych, będzie Unimot W sektorze asfaltów spółka nabędzie akInvestments z siedzibą w Warszawie, spółka tywa wydzielane ze spółki Lotos Asfalt, tj.
z grupy kapitałowej Unimot.
zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Cze-
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chowicach-Dziedzicach wraz z działem
handlowym. Dodatkowo Unimot zyska dziesięcioletni kontrakt na dostawy przez Lotos
produktów asfaltowych i surowca do ich
produkcji w ilości do 500 tys. ton rocznie.
Zabezpieczono także ciągłość operacyjną
przejmowanych aktywów oraz ich funkcjonowanie. Nabywca ma m.in. świadczyć
przez 10 lat usługi magazynowania paliw
na rzecz Orlenu w zakresie dopuszczalnym
przez środki zaradcze.

py (Słowacji, Czech. Węgier, Szwajcarii
i Chorwacji). Firmy skupione w Envien Group
zajmują się albo produkcją biopaliw, albo
nabywaniem i dostarczaniem surowców
do ich produkcji. Grupa posiada również
spółkę zajmującą się logistyką i transportem. Zatrudnia ponad 400 pracowników.

3.5 Decyzja odmowna

Zdaniem Orlenu KE uzna pakiet proponowanych umów za prawidłowe spełnie3.4 Rossi Biofuel
nie warunków, jakie zostały przez komisję
postawione. O przebiegu całego procesu
Z kolei z Rossi Biofuel Zrt. zostanie zawar- KE oraz Monitoring Trustee (podmiot wyta umowa sprzedaży 100 proc. udziałów znaczony przez KE do nadzorowania prow LOTOS Biopaliwa sp. z o. o. zajmującego cesu realizacji środków zaradczych) były
się produkcją dodawanych do oleju napę- na bieżąco informowane i dotychczas nie
dowego estrów otrzymywanych z olejów zgłaszali zastrzeżeń do niego, jak również
roślinnych (FAME) oraz biodiesla. Dodat- wybranych inwestorów. Spodziewana jest
kowo będzie zawarta umowa sprzedaży zatem decyzja pozytywna.
biokomponentów na rzecz tej spółki na
okres 4 lat.
Jednak w tak jednostkowych przypadkach,
jak łączenie dużych koncernów paliwowych
Rossi Biofuel to węgierska spółka z siedzi- nigdy nie można wykluczać, że KE propozycji
bą w Komarom, która od 2007 r. zajmuje jednak nie zaakceptuje i odmówi udzielenia
się produkcją biodiesla z oleju roślinnego zgody koncentracyjnej. Co by to oznaczało
i zużytego oleju spożywczego. Jest czę- dla Polski? Jak wspomniano wyżej, obecnie
ścią Envien Group, mającej swoją siedzibę podpisane zostały przedwstępne umowy
na Słowacji, czyli jednego z największych z partnerami, więc w przypadku braku zgopodmiotów w rejonie Europy Środkowo- dy KE, do konsolidacji spółek po prostu nie
-Wschodniej zajmujących się produkcją dojdzie, w związku z czym nie dojdzie rówbiopaliw. W skład grupy wchodzi dziesięć nież do sprzedaży aktywów.
firm (m.in. Rossi Biofuel) z 5 krajów Euro-
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4. Skutki zrealizowania
środków zaradczych
w przedstawionym
kształcie
Jak już wspomniano wcześniej, badając
skutki przejęcia Lotosu przez Orlen, Komisja Europejska stwierdziła, że koncerny
te – mimo iż w obu wiodącym akcjonariuszem jest Skarb Państwa – stanowią
dla siebie konkurencję. Połączenie spółek mogłoby ją zakłócić, co skłoniło KE do
zastosowania środków zaradczych, które mają w założeniu temu przeciwdziałać. Strona polska uznała, że mimo nałożenia ich w takim kształcie, nadal warto
przeprowadzić planowaną transakcję, bo
bilans zysków i strat jest zdecydowanie
na plus, zarówno w krótszej, jak i dłuższej
perspektywie. Pomijając korzyści makroekonomiczne dla połączonego koncernu
wynikające ze wzmocnienia bilansu (opisane w rozdziale 1), warto wspomnieć też
o innych pozytywnych skutkach tej transakcji. A jest ich co najmniej kilka.

znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości dostaw,
które są obecnie wystawione na ryzyka
z powodu trudnej sytuacji na arenie międzynarodowej. W praktyce oznacza to, że
w żywotnym interesie Polski, zwłaszcza
w kontekście ataku Rosji na Ukrainę, jest
jak najszybsze uniezależnienie się od rosyjskich surowców i zastąpienie ich innymi. Nie
dość, że Rosja może być objęta kolejnym
pakietem sankcji, co będzie miało daleko
idące reperkusje dla całego rynku paliwowego, to także – co warto szczególnie
podkreślić – sama jakość rosyjskiej ropy
ulega stopniowemu pogorszeniu, o czym
przekonaliśmy się m.in. w trakcie tzw. kryzysu chlorkowego, w wyniku którego dostawy surowca rosyjskiego do Europy zostały
wstrzymane na kilkadziesiąt dni. Nie jest
też tajemnicą, że Rosja używa surowców
jako jednego z wielu instrumentów w polityce zagranicznej, co pozwala wywierać
4.1 Stabilny dostęp do
wpływ na wiele sektorów gospodarki w krasurowca
jach UE, a niekiedy przybiera wręcz formy
szantażu energetycznego. Dywersyfikacja
Sprzedaż udziałów w rafinerii na rzecz Saudi źródeł ropy jest więc koniecznością. I choAramco to szansa na dostęp do stabil- ciaż udział rosyjskiej ropy w przerabianym
nych dostaw dobrej jakościowo ropy naf- przez polskie rafinerie surowcu maleje, to
towej. Pozwoli to na zróżnicowanie źródeł jednak w okresie styczeń-listopad 2021 r.
dostaw surowców kluczowych dla całej udział dostaw ropy naftowej z Rosji wyniósł
gospodarki, co dziś ma fundamentalne 63,6%, jak wynika z danych opublikowanych
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przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska
w raporcie „Monitorowanie bezpieczeństwa
zaopatrzenia rynku w paliwa” za grudzień
2021 r. Zmniejszenie tego udziału wynika
m.in. z zakończeniem długoterminowych
kontraktów Lotosu i Orlenu na dostawy ropy
z tego kierunku. Z danych przedstawionych
przez MKIŚ wynika, że w 2017 r. wskaźnik ten
wyniósł 79,9%, w 2018 r. – 77,3%, a w 2019 r.
–68,4%. W 2020 r. trend spadkowy został
chwilowo wstrzymany, a udział dostaw ropy
z Rosji wyniósł 72%.

sowego modelu funkcjonowania opartego na spalaniu paliw kopalnych. W przeciwnym razie nawet dochodowe i dobrze
prosperujące dziś podmioty będą musiały
liczyć się ze stopniowym spadkiem zysków,
a w efekcie – z marginalizacją. Dywersyfikacja działalności jest więc niezbędna,
a Saudi Aramco jest dobrym partnerem
do jej przeprowadzenia.

Dlaczego? Jedna z umów związanych
z umową sprzedaży 30 proc. udziałów
w rafinerii dotyczy bowiem współpracy OrDążąc do przełamania tego naftowego len nie tylko bezpośrednio z Saudi Aramco,
monopolu Rosjan, polskie koncerny już ale również jej podmiotem zależnym SABIC
od kilku lat zawierają umowy na dostawy w zakresie rozwoju petrochemii. SABIC to
ropy drogą morską z producentami z in- saudyjska firma chemiczna, jedna z najnych krajów. Przykładam takiego kontraktu większych na świecie. Współpracuje z innyjest podpisana w 2016 r. z Saudi Aramco mi chemicznymi gigantami takimi jak BASF.
umowa na długoterminowe dostawy ropy. Wśród badań, jakie współprowadzi, można
Dotychczasowe doświadczenia z tym kon- wymienić np. prace nad przetwarzaniem
trahentem są bardzo dobre – dostawy są odpadów z tworzyw sztucznych, wykorzyrealizowane zgodnie z umową, surowiec staniem CO2 i biomasy jako surowców.
jest dobrej jakości, nie występują problemy
natury politycznej.
Warto podkreślić, że Orlen nie jest pierwszą
europejską firmą, która podejmuje tego
Z tej perspektywy sprzedaż Saudyjczy- rodzaju współpracę z gigantem z Bliskiego
kom udziałów w rafinerii pozwala na za- Wschodu. Na podobną zdecydował się też
cieśnienie tej współpracy, czego wyrazem austriacki OMV, który współpracuje z ADjest podpisanie kolejnej umowy na do- NOC (Abu Dhabi National Oil Company)
stawę ropy. Jeśli przejęcie Lotosu dojdzie państwową firmą naftową mającą siedzido skutku, Saudyjczycy dostarczać będą bę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
do Naftoportu od 200 do 400 tys. baryłek W ramach współpracy koncerny posiadają
dziennie, co ma zaspokajać do 45 proc. udziały w spółce joint venture zarządzającej
łącznego zapotrzebowania całego systemu firmą Borealis, zajmującej się produkcją
Orlen w Polsce, na Litwie i w Czechach po m.in. poliolefin (głównie polietylen i polipropołączeniu.
pylen – masowo wykorzystywane tworzywa
sztuczne). Ponadto OMV wraz z włoskim
ENI oraz ADNOC stworzyły joint venture
4.2 Rozwój petrochemii
zarządzające dwiema nowo powstałymi
firmami handlowymi (ADNOC Refining and
Niezwykle istotna jest także możliwość sko- ADNOC Global Trading). Efekty podjęcia
rzystania z doświadczeń Saudi Aramco takiej współpracy wyraźnie przekładają
w zakresie nowych technologii i petroche- się na kapitalizację spółki – OMV jako jemii oraz rozwijania z globalnym parterem den z nielicznych europejskich koncernów
obszaru badań i rozwoju. Jak wskazano wy- z tego segmentu powrócił do wyceny
żej, czekająca nas transformacja energe- sprzed pandemii, co w dużej mierze przytyczna wymusi na koncernach paliwowych pisywać należy strategicznemu sojuszowi
sukcesywne odchodzenie od dotychcza- i współpracy z ADNOC.
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Orlen również intensywnie inwestuje w segment petrochemiczny. Zamierza rozbudować kompleks produkcji olefin w rafinerii
płockiej – jest to największa inwestycja
petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Jej rozbudowa ma zwiększyć
udział Orlenu na tym rynku z 5 do 6,4 proc.
i pozwolić mu się stać jednym z czołowych
producentów petrochemicznych na europejskim rynku. W długiej perspektywie
koncern zabezpieczy tym sposobem swoją
konkurencyjność i zwiększy odporność na
obecne trendy na rynku paliw. Co ważne, ta inwestycja wpisuje się w połączenie
Orlenu z Lotosem, który będzie dostawcą
znacznego wolumenu nafty – surowca do
produkcji olefin.
Nie wiadomo jeszcze, jak na te plany wpłynie współpraca z SABIC – jej szczegóły zostaną ogłoszone w najbliższych miesiącach.

4.3 Zielona energia
Nie tylko współpraca w sektorze petrochemicznym jest kluczowa dla długoterminowej strategii Orlenu. Szansą na rozwój jest
także rozwijanie technologii wodorowych,
o których powszechnie mówi się, że zrewolucjonizują transport, a sam wodór ma być
paliwem przyszłości. Dobrze o tym wie także
Saudi Aramco, które, jako podmiot prawie
w 100 proc. państwowy, intensywnie pracuje nad zmianą struktury źródeł zysków Arabii
Saudyjskiej, które dziś w większości oparte są na eksporcie surowców. W dłuższej
perspektywie nie może być nim już ropa
naftowa. Saudyjczycy intensywnie pracują
więc nad projektami badawczymi dotyczącymi wodoru, chcąc stać się światowym
liderem w technologii jego wykorzystania
oraz czołowym dostawcą takiego paliwa.
Arabia Saudyjska ma ku temu sprzyjające
4
5

warunki naturalne. Ma duże zasoby gazu
ziemnego, co pozwala na wytwarzanie tzw.
niebieskiego wodoru4. Ponadto leży na takiej szerokości geograficznej, że z łatwością
może pozyskać energię ze słońca (obecnie
jednak moc instalacji fotowoltaicznych
w tym kraju jest niewielka), co z kolei pozwoliłoby na produkcję najbardziej pożądanego tzw. zielonego wodoru5.
Z doświadczeń Saudi Aramco mógłby
skorzystać także Orlen, który również widzi
w wodorze szansę na dywersyfikację działalności. Jak zapowiedział polski koncern, do
2030 r. przeznaczy 7,4 mld zł na inwestycje,
które umożliwią mu rozwój w obszarze nisko- i zeroemisyjnego wodoru, opartego
o odnawialne źródła energii i technologię
przetwarzania odpadów komunalnych.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki
budowie łącznie 10 hubów wodorowych
w Polsce i Czechach. Pierwszy z nich został
uruchomiony już w 2021 roku w Trzebini.
Obecnie produkuje on szary wodór (wyprodukowany z gazu ziemnego w procesie reformingu parowego) z przeznaczeniem dla
transportu, natomiast docelowo wytwarzany będzie w nim niskoemisyjny wodór
pochodzący z odnawialnych źródeł energii.

4.4 Możliwość ekspansji na
południe Europy
Oceniając z kolei znaczenie sprzedaży stacji
Lotos węgierskiemu MOL, trzeba zwrócić
uwagę przede wszystkim na fakt, że jest
to w dużej mierze transakcja swapowa.
Oznacza to, że z jednej strony Orlen zbywa stacje należące dotychczas do Lotosu,
ale nabywa od MOL 41 stacji na Słowacji, co łącznie z posiadanymi dotychczas
22 stacjami dałoby Orlenowi 5. miejsce
w tym kraju (6 proc. udziału w rynku). Udział

Powstaje on na skutek rozdzielenia gazu ziemnego na dwutlenek węgla i wodór,
następnie wychwytywaniu i magazynowaniu dwutlenku węgla.
Wodór wytworzony w wyniku elektrolizy wody przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych.
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w rynku słowackim będzie jednak jeszcze
większy, bo jak ogłoszono w kwietniu 2022 r.,
Orlen zwiększy sieć stacji paliw na Słowacji
o 25 nowych obiektów. Łącznie po przeprowadzeniu wszystkich ogłoszonych planów akwizycyjnych, Orlen będzie posiadał
w tym kraju 88 stacji paliw6. Będzie to odpowiadało ok. 9-procentowemu udziałowi
w słowackim rynku. Ponadto Orlen nabędzie
144 stacji na Węgrzech, co daje Orlenowi
4. miejsce w tym kraju (7 proc. udziału
w rynku). Orlen jest już obecny na rynku
słowackim, ale na Węgry wejdzie dopiero
na mocy tej umowy. Orlen zapowiada przy
tym, że za uzyskane z transakcji pieniądze
dokupi jeszcze około 100 stacji paliw w regionie. To umocni jego rolę w gronie liderów
także na rynku detalicznym w Europie Środkowej. Jak ocenia sam Orlen, pozyskanie
tak znacznej ilości aktywów na tych rynkach
nie byłoby możliwe bez bliskiej współpracy
w ramach realizacji środków zaradczych.

roku EBITDA wzrośnie półtorakrotnie, czyli
do ok. 5 mld zł.

4.5 Oszczędności dla klientów
indywidualnych

Skutki przejęcia Lotosu przez Orlen i zawarcia umów z wybranymi podmiotami
w ramach środków zaradczych nie będzie
od razu zauważalny dla klienta indywidualnego. Na sprawę trzeba jednak patrzeć
w dłuższej perspektywie, nie tylko przez pryzmat cen paliw na stacjach. Jak wspomniano wyżej, połączenie firm jest obecnie
niezbędne, jeśli chcą one odgrywać rolę
w Europie w trakcie i po transformacji energetycznej. Koncern multienergetyczny może
łatwiej inwestować w technologie niskoi zeroemisyjną, w tym także dzięki partnerom, z którymi mają być zawarte umowy.
Rozwijanie tych technologii w kraju to także
szansa na szybszy rozwój zielonej energeTen ruch wpisuje się w ogłoszoną przez tyki, a skoordynowane działania inwestyOrlen „Strategię ORLEN2030” i zakłada jego cyjne pozwolą na ograniczenie kosztów
dalsze wzmacnianie, m.in. poprzez rozbu- transformacji. Jak pokazują badania, 82
dowanie sieci stacji paliw. Zakłada ona, proc. Polaków uważa7, że ekologiczna enerże do końca tej dekady w regionie Europy getyka powinna opierać się na własnych
Środkowo-Wschodniej pod marką Orlen źródłach energii.
ma działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji,
w tym udział stacji zagranicznych w całej Ponadto, pozyskanie jeszcze większej ilości
sieci ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc. ropy naftowej od Saudi Aramco pozwoEfekty tych działań bezpośrednio przełożą li na uniezależnienie się od Rosji, a więc
się na wyniki finansowe Orlenu. Szacuje poprawę bezpieczeństwa dostaw paliw
się, że w obszarze detalicznym do 2030 dla klientów.
6
7

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/media/komunikaty-prasowe/2022/kwiecien/Grupa
-ORLEN-podwoi-liczbe-stacji-paliw-na-Slowacji – dostęp na 19 kwietnia 2022 r.
Ariadna dla Instytutu Staszica, IX 2021.
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5. Fakty i mity

Już samo ogłoszenie w 2018 r. listu intencyjnego o przejęciu Lotosu spowodowało
lawinę komentarzy, z których duża część
wyrażała sprzeciw lub przynajmniej obawę
o zasadność takiego ruchu. Głosy te przybrały na sile po ogłoszeniu w styczniu 2022 r.
wybranych partnerów, którzy nabędą
aktywa Lotosu. Krytyka dotyczyła przede
wszystkim zmniejszenia zasobów Skarbu
Państwa uznawanych za strategiczne, czyli
zbycia części udziałów w rafinerii gdańskiej
i należących do Lotosu stacji paliw. Pojawiały się także sceptyczne komentarze
kierowane pod adresem partnerów z Arabii
Saudyjskiej i Węgier, z którymi mielibyśmy
nawiązać współpracę.

zasadne i realne są artykułowane przez
sceptyków obawy dotyczące konsekwencji transakcji. Jak wynika z naszej analizy
przedstawionej w dalszej części tekstu, wokół połączenia spółek narosło wiele mitów,
obaw i półprawd, które łatwo zdementować.

5.1 Zmniejszenie bezpieczeństwa energetycznego

Jednym z najczęściej wysuwanych argumentów przeciwko przejęciu Lotosu przez
Orlen jest konieczność zbycia dużej części aktywów, co miałoby rzekomo oznaczać osłabienie bezpieczeństwa energeDyskusja wokół transakcji stała się jeszcze tycznego Polski. Chodzi przede wszystkim
gorętsza w kontekście ostatnich wydarzeń o 30 proc. udziałów w spółce zarządzająza naszą wschodnią granicą. Po ataku Rosji cej gdańską rafinerią oraz 9 magazynów
na Ukrainę niechęć przeciwników połą- paliwowych na terenie całego kraju.
czenia przybrała na sile. W przestrzeni publicznej pojawiło się wówczas wiele apeli Zdaniem Orlenu obawy o „utratę suwereno wstrzymanie transakcji, z uwagi na – jak ności energetycznej” są bezpodstawne. Po
wskazywano – powiązania Saudi Aramco pierwsze, warto zaznaczyć, że na skutek
i MOL z Rosją, a Unimotu z Białorusią. Pod transakcji w rękach Orlenu wciąż pozostaobrady Senatu przedłożono nawet uchwałę, nie cała rafineria w Płocku, 70 proc. rafinerii
którą senatorowie mieli zaapelować do w Gdańsku oraz dodatkowo 3 rafinerie poza
rządu o wycofanie się z transakcji. Jednak granicami kraju – w Czechach i na Litwie.
ostatecznie nie została ona podjęta – za Trudno w tym kontekście mówić o „wyprzeuchwałą głosowało 28 senatorów, prze- daży krajowego majątku”, zwłaszcza biociwko było 51, wstrzymało się 19.
rąc pod uwagę, że Orlen pozostanie większościowym udziałowcem w podmiocie
Mimo to emocje wokół tematu nie gasną i zarządzającym gdańską rafinerią. Warto
niewykluczone, że spór o przyszłość polskich też podkreślić, że sam model współpracy
spółek ponownie rozgrzeje się do czerwo- w formie joint venture to powszechne rozności, gdy Komisja Europejska zaakceptu- wiązanie stosowane w Europie i na świecie.
je takie wypełnienie środków zaradczych. Z kolei bazy paliwowe zostaną sprzedane
Dlatego warto już dziś przyjrzeć się, na ile na rzecz jednej ze spółek z polskiej grupy
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Unimot, która dotychczas baz paliwowych
nie posiadała. Dzięki transakcji będzie ona
trzecim podmiotem w Polsce posiadającym takie aktywa, przy czym będzie miała ich znacznie mniej niż Orlen i PERN S.A.,
w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. Trudno w tym kontekście
obronić argument, że wyzbycie się baz
paliwowych na rzecz polskiej grupy może
zagrozić bezpieczeństwu Polski. Szczególnie
gdy uwzględnimy, że pojemność magazynowa, którą dysponować będzie Orlen
i PERN wciąż jest wystarczająca dla zabezpieczenia zapasów strategicznych.

mował, że umowa z Saudi Aramco zawiera
odpowiednie mechanizmy zabezpieczające przed niekontrolowanym zbyciem. Nie
przedstawiono szczegółów, ale mechanizm
taki ma polegać na prawie pierwokupu dla
strony polskiej.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że europejskie koncerny opierające się na kapitale np.
brytyjskim lub austriackim także prowadzą
interesy z rosyjskimi firmami. Dość przypomnieć sprzedaż akcji MOL przez austriacki
OMV na rzecz rosyjskiego Surgutnieftu –
o czym szerzej poniżej. Przykłady te obrazują,
że nawet sprzedaż udziałów podmiotowi
z demokratycznego kraju nie stanowi żad5.2 Umowa z koncernem
nej gwarancji, że nie podejmie on próby odz kraju niedemokratycznego sprzedaży ich firmom rosyjskim. Gwarancją
taką może być jedynie zawarcie w samej
Argumentem podnoszonym przeciw- umowie mechanizmów uprawniających
ko sprzedaży udziałów w rafinerii Saudi do pierwokupu.
Aramco jest to, że jest on prawie w 100 proc.
w posiadaniu rządu saudyjskiego. Nie jest Na marginesie można dodać, że Saudi
tajemnicą panujący w tym kraju autory- Aramco inwestuje w rafinerie w krajach
taryzm oraz łamanie praw człowieka, do demokratycznych – jest właścicielem raktórych tam dochodzi. Sytuacja jest jednak finerii albo udziałów w rafinerii w Stanach
o tyle trudna, że większość światowych Zjednoczonych i Korei Południowej.
złóż ropy naftowej leży na terenie lub na
wodach terytorialnych krajów, które nie Transakcji tej nie można się jedynie przygląspełniają standardów demokratycznych. dać przez pryzmat samego kupna udziałów,
Siłą rzeczy nie jest więc możliwe, aby przy bo ma ona również wymiar strategiczny
braku swoich złóż, opierać się tylko na ropie i geopolityczny. Nawiązanie partnerstwa
pochodzącej z krajów demokratycznych. z Orlenem pozwala bowiem Saudyjczykom
Stąd też Europa Zachodnia kupuje ropę jeszcze bardziej zaznaczyć swoją obecność
naftową i gaz z Bliskiego Wschodu. Umo- w regionie zdominowanym przez ropę rowa z Saudi Aramco jest elementem takiej syjską. W tym kontekście trudno rozpatrydywersyfikacji, na której zależeć powinno wać Saudi Aramco jako podmiot powiązarównież Saudyjczykom, którzy z powodu ny z Rosją – jest on bowiem bezpośrednim
pandemii zmniejszyli sprzedaż ropy do Eu- konkurentem dla rosyjskich firm naftowych,
ropy, a dzięki m.in. współpracy z Orlenem w szczególności dla Rosnieftu.
mogą tę sprzedaż odbudować.
Zaniepokojenie wzbudziła jednak odmowa
W tym kontekście pojawia się także obawa Arabii Saudyjskiej zwiększenia wydobycia
o możliwość odsprzedaży udziałów pod- ropy naftowej, co miało zmniejszyć jej cenę,
miotom, których strona polska nie chcia- która poszybowała w górę w związku z napałaby widzieć jako udziałowców w rafinerii ścią Rosji na Ukrainę. Zdaniem części ana– mowa oczywiście o firmach rosyjskich. lityków może to oznaczać zbliżenie na linii
Orlen w odpowiedzi na te obawy poinfor- Saudi Aramco-Rosja, czego pewne sygnały
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dostrzegalne były już wcześniej, związane
z polityką Stanów Zjednoczonych w regionie. Niezależnie od kierunku rozwoju tych
zmiennych sojuszy, należy jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że większość rafinerii będzie należała do Orlenu – wraz z prawem
pierwokupu.

5.3 Umowa z koncernem
węgierskim
Jeszcze do niedawna Węgry uważane były
za niekwestiowanego sojusznika Polski
w sprawach związanych z bezpieczeństwem energetycznym naszego regionu.
W związku jednak z polityką Węgier wobec
Rosji zarówno przed atakiem na Ukrainę,
jak i po tej agresji8, pojawiają się głosy, że
sprzedaż 80 proc. stacji paliwowych Lotos
na rzecz MOL zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu Polski, bo MOL związany jest
pośrednio z Rosją. Podkreśla się przy tym,
że interesy Polski i Węgier nie są już zbieżne.
Nie odnosząc się nawet do kwestii trwałości
sojuszu polsko-węgierskiego, należy przede
wszystkim zauważyć, że MOL nabywa je8

dynie 417 stacji sprzedaży detalicznej, co
stanowi zaledwie ok. 5 proc rynku (w Polsce
istnieje obecnie ok. 7800 stacji benzynowych). Niezależnie zatem, z jakiego kraju
pochodziłby nabywca, będzie on jedynie
działającym na wolnym rynku detalistą,
który i tak będzie nabywał paliwa od polskich rafinerii.
Mimo że obecność tej czy innej sieci
o tak niskim udziale w rynku nie wpłynie
na dostępność paliw dla Polaków, to warto
także rozwiać obawy co do samego MOL-u. Przede wszystkim jest on już od dawna obecny na polskim rynku pod marką
Slovnaft, która posiada kilkadziesiąt stacji
w południowej Polsce oraz prowadzi sprzedaż hurtową. Marka ta jest własnością słowackiego Slovnaftu, który prawie w całości
należy do MOL-u. Ponadto MOL posiada
stacje, rafinerie i zakłady petrochemiczne
w kilku krajach UE m.in. w Czechach, na Słowacji czy w Chorwacji. Tu trzeba podkreślić,
że tamtejsze rafinerie nie należą do rządów
tych krajów, ale albo do MOL (Chorwacja,
Słowacja), albo do Orlenu (Czechy) i nie
rodzi to obaw o bezpieczeństwo energetyczne tych krajów.

Mowa przede wszystkim o sprzeciwie rządu Viktora Orbána wobec podnoszonego
na forum europejskim m.in. przez polskich polityków zakazu importu rosyjskiej ropy
naftowej i gazu.
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Trzeba również podkreślić, że MOL jest spół5.4 Zbyt niska cena pakietu
ką publiczną, notowaną na GPW w Warszawie oraz na giełdzie w Budapeszcie, co
Podnoszone są głosy, że Orlen wynegozapewnia przejrzystość i wiarygodność
cjował zbyt niską cenę za pakiet środków
finansową.
zaradczych (ok. 4,9 mld zł), szczególnie
w odniesieniu do 30 proc. udziałów w spółce
Ponadto w kontekście obaw o siedzibę
posiadającej rafinerię w Gdańsku. Sauwłaściciela sieci stacji, warto przypomnieć,
di Aramco zapłaci 1,15 mld zł za 30 proc.
że jeszcze do niedawna na polskim rynku
udziałów spółce zarządzającej rafinerią
sprzedaży detalicznej funkcjonowała margdańską i 1 mld zł za spółkę zajmująca się
ka Łukoil. Dopiero kilka lat temu sieć stahurtową sprzedażą paliw. Umowa zawiera
cji została sprzedana spółce AMIC Energy,
także czynniki zmienne, zależne od wyceny
która posiada powiązania z Łukoilem. Niew dniu transakcji.
zależnie od oczywistych afiliacji AMIC, nie
można nie zauważyć, że obecność Łukoila
Orlen odpiera zarzuty o zbyt niskich cejako właściciela stacji benzynowych nigdy
nach, zwracając uwagę, że całkowita kwota
nie budziła większych obaw, ponieważ firma
wszystkich transakcji mieści się w górnej
była jedynie detalistą.
części przedziału kapitalizacji rynkowej, za
podstawę którego przyjęto notowania giełW przestrzeni publicznej pojawiły się także
dowe Grupy Lotos S.A. w 2021 r. (3-5,3 mld
głosy sugerujące związek MOL z Rosją nie
zł). Zwraca również uwagę na sytuację na
tylko poprzez politykę Węgier, ale jako bezrynku, w trakcie której przebiegały negocjapośrednie powiązania kapitałowe z kapitacje. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że
łem rosyjskim. Argumenty te nie wytrzymują
zainteresowanie rafineriami spada, co jest
jednak konfrontacji z rzeczywistością, bo
spowodowane polityką klimatyczną UE oraz
w strukturze akcjonariatu MOL nie ma ani
odchodzeniem od paliw ropopochodnych.
jednego takiego podmiotu. Prawdą jest
W Europie od 2008 r. zamknięto aż 30 takich
natomiast, że w przeszłości kapitał rosyjobiektów. W praktyce oznacza to, że same
ski podejmował próby pozyskania spółki,
udziały w rafinerii nie są już aktywem, które
które zostały jednak udaremnione przez
przyciąga wielu nabywców, co pozwalałoby
skuteczną interwencję rządu węgierskiego.
sprzedającemu dyktować warunki cenowe.
Warto przypomnieć, że w 2009 r. rosyjski
W obecnej sytuacji rafinerie są bowiem
Surgutnieftiegaz nabył 21,1 proc. akcji MOL
cennym aktywem wyłącznie wtedy, gdy są
od austriackiego koncernu OMV wbrew
one elementem szerszej współpracy, tak
sprzeciwowi Węgier, które uznały decyjak ma to miejsce w przypadku opisywanej
zję Austriaków za zagrożenie dla swojego
tu transakcji. Mający powstać w jej wyniku
bezpieczeństwa energetycznego. Węgrzy
podmiot w formule joint venture będzie de
długo uniemożliwiali wykonywanie przez
facto świadczył usługi przerobu ropy nafSurgutniefgaz praw z akcji, aż doprowadzili
towej dla dwóch udziałowców – Orlen (70
do przymusowego ich wykupu. W efekcie
proc. udziałów) i Saudi Aramco (30 proc.
dziś to właśnie państwo węgierskie poprzez
udziałów). Innymi słowy, Saudyjczycy inweróżne podmioty jest największym akcjonastują nie tylko w rafinerię, ale także w obszar
riuszem MOL, ale pakiet akcji własnych ma
sprzedaży hurtowej (nabywają sektor hurtu
również sama spółka9. Pozostały akcjonawydzielony z Lotos Paliwa), w ramach któriat jest rozproszony, a wśród nich są np.
rej będą sprzedawać paliwa wytworzone
polskie OFE, banki itd.
w rafinerii. Dlatego też nie można brać
9

https://molgroup.info/en/investor-relations/mol-shares.
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pod uwagę jedynie ceny za same udziały
w rafinerii, ale za cały pakiet umów zawieranych z Saudi Aramco. Jak wskazuje Orlen,
sposób rozłożenia ceny między te obszary
biznesowe wybrany został przez inwestora
na podstawie jego wewnętrznych założeń.
Nie można przy tym pominąć dodatkowych
korzyści, które nie są bezpośrednio wyrażone w cenie. Rozpoczęcie współpracy z Saudi
Aramco jako współudziałowca w rafinerii
rozpoczyna także współpracę na innych
polach – petrochemii, B+R oraz zapewnia
dostęp do surowca. Wszystkie te elementy,
które przyniosą zysk w przyszłości, należy
uwzględnić w ocenie warunków proponowanych umów.

Źródło pochodzenia importowanego paliwa nie ma więc w tym kontekście znaczenia, zwłaszcza że Unimot nabywa tylko
bazy paliw, których będzie miał mniej niż
Orlen i PERN, oraz część sektora asfaltów,
których strategiczna część pozostanie
w rękach Orlenu.

5.6 Wzrost cen biopaliw

Niejako na marginesie pojawiły się także
obawy, że sprzedaż Lotos Biopaliwa11 doprowadzi do wzrostu cen biopaliw. Trzeba
jednak podkreślić, że obecnie niemal całość produkcji biokomponentów dla diesla
wytwarzana przez tę spółkę jest sprzedawana do Grupy Lotos i stanowi jedynie
8 proc. całego polskiego rynku. Sama zaś
spółka ze względu na swoją wielkość oraz
5.5 Związki Unimotu
z Białorusią
specyfikę produkcji nie ma charakteru
strategicznej spółki dla polskiego rynku
Krytycy wyboru nabywców aktywów Lotosu paliwowego, transakcja nie powinna mieć
i Orlenu zwracają uwagę nie tylko na Saudi więc istotnego wpływu na ceny biopaliw
Aramco i MOL, ale także na Unimot, zarzu- i marże osiągane przez Orlen.
cając mu związki z Białorusią. Są to jednak
bezpodstawne oskarżenia, bo patrząc na
akcjonariat, można zauważyć, że więk- 5.7 Wspieranie niepolskich
szość akcji zapewniających decydujący konkurentów
głos mają podmioty, których właścicielami
jest rodzina Sikorskich – założycieli firmy. Środki zaradcze określone przez Komisję
Pozostałą część akcji posiadają m.in. różne Europejską mają za zadanie nie dopuścić
towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
do możliwego, zdaniem komisji, zakłócenia
konkurencji po przejęciu Lotosu przez Orlen.
Faktem jest natomiast to, że firma posia- Środki te nie wpłyną jednak na znaczące
da związki z Białorusią w tym sensie, że osłabienie polskich firm. Jak wskazano wyjako hurtownik importowała paliwa także żej, tylko 30 proc. udziałów w jednej rafinerii
z Białorusi. Unimot zaznaczył na konfe- będzie podlegało sprzedaży, a w przypadku
rencji z 25 lutego 2022 r., że kupuje paliwo stacji benzynowych MOL uzyska jedynie ok.
u wielu międzynarodowych operatorów10. 5 proc. udział w tym rynku. Również składy
Ponadto Unimot potwierdził bardzo małe paliw w większości pozostaną w rękach
kontrakty bezpośrednie z producentami firm z udziałem lub kontrolowanych przez
paliw np. z Rosji.
Skarb Państwa (Orlen i PERN S.A.). Z kolei
10
11

https://www.unimot.pl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-25-pytania-zkonferencji.pdf, dostęp na 22.02.2022 r.
Spółka ta zajmuje się produkcją estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)
stosowanego jako biokomponent dla diesla. Głównym surowcem produkcji FAME
jest olej rzepakowy.
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w przypadku asfaltów ich strategiczna produkcja pozostanie pod kontrolą PKN Orlen.
Nabywcy tych aktywów nie zagrożą więc
pozycji połączonego koncernu multienergetycznego w żadnym z tych sektorów.

5.8 Rafineria nie będzie już
przynosiła korzyści
regionowi

dzie nadal działać. A to oznacza, że nadal
będzie stanowiła atrakcyjne miejsce pracy
dla wielu mieszkańców Pomorza. Lokalny
samorząd będzie wciąż zasilany ich podatkami dochodowymi i podatkiem od nieruchomości za cały podmiot, bez względu na
jego strukturę właścicielską.

Mimo że po przeprowadzeniu transakcji
Grupa Lotos jako odrębny podmiot przestanie istnieć, to rafineria w Gdańsku bę-
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