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  państwo i społeczeństwo

SŁAWOMIR GRZELAK

Ropa naftowa jest przede wszystkim su-
rowcem do produkcji paliw (w ujęciu glo-
balnym transport zużywa ok. 65% cało-
ści ropy), wytwarzanych w określonych 
proporcjach w stosunku do pozostałych 
produktów, z których część ma cechy od-
padów wymagających utylizacji. 

Znaczenie ropy dla gospodarki świato-
wej uzasadnia ciągłe poszukiwania tego su-
rowca także w najbardziej niedostępnych 

1	 1	baryłka	ropy	=	ok.	159	l;	dalej	także:	„bbl”.	

miejscach. Jego wykorzystanie jest możli-
we dzięki utrzymywaniu mocy przetwór-
czych w przemyśle rafineryjnym, zajmu-
jącym się otrzymywaniem finalnych pro-
duktów ropopochodnych (w tym paliw) 
z surowej ropy naftowej. 

Na koniec 2015 r. potwierdzone świa-
towe rezerwy ropy kształtowały się na 
poziomie 239,4 mld ton (1697,6 mld ba-
ryłek1). Przy światowym dziennym wydo-
byciu, wynoszącym około 91 670 mln ba-
ryłek, szacuje się, że dostępne obecnie 
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Ropa naftowa w gospodarce 
światowej – znaczenie dla Polski

Ropa naftowa ma podstawowe znaczenie dla  gospodarki światowej 
jako surowiec energetyczny dostarczający około 32,9% energii pierwot-
nej oraz jako jeden z najważniejszych surowców dla przemysłu chemicz-
nego. W  bilansie energetycznym świata ropa zajęła pierwsze miejsce 
w latach 60. ubiegłego wieku i pozostaje na nim do dziś, mimo rosnącej 
roli innych nośników energii i sposobów jej wytwarzania (np. w odna-
wialnych źródłach energii). Tradycyjnym problemem branży naftowej 
w Polsce jest brak własnych źródeł zaopatrzenia w surowiec. Działania 
zaradcze, podejmowane przez spółki (działalność w obszarze poszuki-
wań i wydobycia węglowodorów – upstream), jak dotychczas nie przy-
noszą zadowalających rezultatów.
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zasoby tego surowca wystarczą na następ-
ne 50 lat2.

Sytuacja na rynkach światowych
Z faktu, że ropa naftowa jest najważ-
niejszym światowym surowcem energe-
tycznym wypływa szereg uwarunkowań, 
które powodują, że analiza rynku tego su-
rowca jest czynnością skomplikowaną. 
Znacznych trudności nastręcza zwłaszcza 
prognozowanie kształtowania się cen ropy, 
zarówno w krótkiej, jak i w długotermino-
wej perspektywie. Niepewność dotycząca 
przyszłego popytu jest sama w sobie przy-
czyną dużych wahań cen ropy naftowej. 

Do najważniejszych czynników mających 
wpływ na ceny ropy należą uwarunkowania 
ekonomiczne, polityczne oraz geologicz-
ne, związane z fizycznymi możliwościa-
mi dostępu do rozpoznanych złóż. Istotna 
z tego punktu widzenia jest także dzia-
łalność inwestycyjna największych świa-
towych spółek wydobywczych, sposób 
zarządzania przez nie dostępnymi zaso-
bami oraz pozostające w ich dyspozycji 
technologie wydobycia. Pewien wpływ 
na rynek ropy, zwłaszcza w perspekty-
wie krótkoterminowej, mają spekulacje 
na rynkach kapitałowych, wykorzystu-
jące fakty wynikające z bieżących wy-
darzeń – wojny, przewroty polityczne, 
a także strategie portfelowe powiązane 
z rynkami surowcowymi czy kontrakty 
typu futures3 lub instrumenty pochodne 

2 BP Statistical Review of World Energy, June	2016,	<https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy 
-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf>.

3	 Kontrakt	futures	–	umowa	zawarta	w	danym	czasie,	obejmująca	dostawę	towaru	w	określonym	terminie	
w	przyszłości,	po	cenie	uzgodnionej	podczas	zawierania	umowy.	Obrót	kontraktami	tego	typu	odbywa	się	
na	zorganizowanych	giełdach.

– opcje, swapy. Zależności technologiczne 
powodują ścisłe uzależnienie rynku ropy 
naftowej i rynków otrzymywanych z niej 
produktów, co z kolei powoduje że ceny 
ropy są uzależnione od stopnia wykorzy-
stania mocy rafineryjnych i stanu zapasów 
produktów, czyli czynników kształtujących 
ceny paliw na danych rynkach. 

W odniesieniu do czynników ekono-
micznych rynek ropy charakteryzuje 
niska cenowa elastyczność popytu i po-
daży. Zmiany ceny paliw w niewielkim 
stopniu oddziałują na zachowania konsu-
mentów, zwłaszcza w sytuacji gdy są one 
obłożone wysokimi podatkami. Pomimo 
rozwoju nowych technologii w transpor-
cie (samochody z napędem elektrycznym 
bądź wodorowym), w dalszym ciągu bra-
kuje substytutów, które mogłyby zastąpić 
ropę naftową jako podstawowy surowiec 
do produkcji paliw. 

Czynniki polityczne wpływające na ceny 
ropy są oczywiste, jeżeli wziąć pod uwagę 
fakt, że ponad 47% światowych rezerw 
jest umiejscowione na Bliskim Wschodzie, 
na którym toczą się wojny lub też znajdują 
się liczne ogniska zapalne przyszłych po-
tencjalnych konfliktów. 

Obecną sytuację na rynku ropy nafto-
wej determinują okoliczności takie, jak: 
spowolnienie tempa rozwoju gospodarki 
Chin, wykorzystanie technologii szcze-
linowania w wydobyciu ropy na terenie 
Stanów Zjednoczonych czy zmniejszenie 
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roli kartelu OPEC, przy jednoczesnym 
maksymalnym wykorzystaniu posiadanych 
mocy wytwórczych przez niektórych jego 
członków, na przykład Arabię Saudyjską. 
Niebagatelną rolę odgrywa także wzrost 
znaczenia zagadnień związanych z ochro-
ną środowiska, prowadzący do ogranicze-
nia zużycia energii otrzymywanej z ropy 
naftowej. Charakterystyczne dla rynku 
ropy jest obecne stopniowe zmniejszanie 
się popytu na ten surowiec w najbardziej 
rozwiniętych państwach, przy równocze-
snym wzroście w krajach rozwijających się. 

Cena ropy naftowej
Surowiec dla przemysłu naftowego, nie-
zależnie od kierunku importu, jest zawsze 
rozliczany w USD. W ciągu ostatnich pię-
ciu lat światowe ceny ropy wykazują ogólną 
tendencję zniżkową, co jest związane ze 
wzrostem jej wydobycia ze złóż łupkowych 
w Stanach Zjednoczonych i spadkiem zu-
życia w państwach wysoko rozwiniętych. 
Maksimum ceny przypadło w tym okresie 
na 1 marca 2012 r. (128,4 USD za barył-
kę), natomiast minimum (27,16 USD za 
baryłkę) 20 stycznia 2016 roku4.

Od czerwca 2014 r. ceny ropy na świa-
towych rynkach wyraźnie się obniży-
ły (przy pewnych przejściowych waha-
niach) – z ponad 114 do 50 USD za ba-
ryłkę (notowania z 30 sierpnia 2016 r.), to 
jest o około 57%. W tym samym okresie 
nastąpiła aprecjacja waluty amerykań-
skiej o około 23%, co oznacza, że śred-
ni realny spadek cen ropy wyniósł ponad 

4	 Źródło:	<http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ROPA>.
5	 Ang.	barrel of oil equivalent	–	jednostka	energii	odpowiadająca	ilości	energii	otrzymywanej	z	jednej	baryłki	

ropy	naftowej;	dalej	także:	„boe”.

60 USD. Zasadniczą rolę w tej prze-
cenie odegrały: strukturalna nadpodaż 
ropy naftowej na rynku (według szacun-
ków Międzynarodowej Agencji Energii, 
nadwyżka sięgała ok. 0,7 mln boe5/dobę, 
tj. 0,7%-0,8% światowego zapotrzebowa-
nia), zwiększone ryzyko geopolityczne, 
odejście od polityki bilansowania globalne-
go popytu i podaży ropy naftowej przez or-
ganizację OPEC oraz wspomniana wyżej 
aprecjacja waluty amerykańskiej. Pewien 
wpływ na kształtowanie się zniżkowych 
tendencji cen ropy ma również pojawienie 
się niekonwencjonalnych źródeł surow-
ca, takich jak biopaliwa, piaski roponośne. 
Spadek cen surowca pozwala na reduk-
cję kosztów produkcji oraz podwyższenie 
prognoz dotyczących marży rafineryjnej, 
a tym samym zarówno przychodów bran-
ży, jak i jej kondycji. 

Niektóre analizy wskazują, że zmniej-
szyła się elastyczność cenowa światowe-
go popytu na ropę, co sprawia że dopiero 
znaczne spadki cen mogą wywołać stałe 
zwiększenie zapotrzebowania na ten su-
rowiec. Częściowo sytuacja ta odzwier-
ciedla opóźniony wpływ tak zwanych szo-
ków cenowych w przeszłości, które miały 
miejsce w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. 
Spowodowały one długofalowe zmniejsze-
nie zapotrzebowania i wzrost efektywności 
wykorzystania ropy jako surowca energe-
tycznego. Spadki cen, jakie mają miejsce 
w ostatnim czasie, stanowią pewne odre-
agowanie popytu po wielu latach rekordo-
wych notowań ropy – efekt ten może być 
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trwały w dłuższym okresie6. Niebagatelną 
rolę w tym procesie odgrywają również nie-
korzystne tendencje w światowej gospodar-
ce – na przykład spodziewane spowolnienie 
wzrostu światowego PKB o 0,2% w latach 
2016 i 2017 w porównaniu z wcześniej-
szymi prognozami od 3,4% w 2016 r. do 
3,6% w 2017 roku7.

Pomimo pewnej poprawy sytuacji 
w 2015 r., niektóre ośrodki prognostycz-
ne (np. Agencja Fitch) pozostają powścią-
gliwe w formułowaniu optymistycznych 
przewidywań, wskazując na nadwyżkę 
mocy produkcyjnych wśród dostawców 
(np. w najbliższym czasie może nastąpić 
zwiększenie mocy produkcyjnych w Azji 
i na Bliskim Wschodzie o więcej niż jeden 
milion baryłek ropy dziennie) oraz na silną 
konkurencję ze strony producentów zlo-
kalizowanych w państwach posiadających 
własne źródła ropy8. Istnieją także prze-
widywania wzrostu eksportu produktów 
rafineryjnych ze Stanów Zjednoczonych 
(np. na rynek europejski – głównie oleju 
napędowego oraz paliwa lotniczego), co 
może doprowadzić do obniżenia marży 
rafineryjnej w 2016 r. Są także formuło-
wane obawy, że obserwowana obecnie 
tendencja zniżkowa cen ropy nie będzie 
się utrzymywała zbyt długo; na przykład 
prognoza MFW przewiduje umiarkowany 
wzrost w latach 2016–2017.

Według firmy konsultingowej Wood-
Mackenzie, w perspektywie do 2017 r. 

6	 Międzynarodowa	Agencja	Energii,	Oil Medium-Term Market Report 2016, 
 <https://www.iea.org/Textbase/npsum/MTOMR2016sum.pdf>.
7	 Międzynarodowy	Fundusz	Walutowy,	World Economic Outlook, Update	styczeń	2016	r.	
	 <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/>.	
8	 G.	Ashton:	Analyzing The Current European Refining Industry,	Investopedia,	
 <http://www.investopedia.com/articles/investing/050615/analyzing-current-european-refining-industry.asp>.

nastąpi silna nadwyżka podaży na rynku 
benzyn. Przewiduje się umiarkowany 
wzrost popytu w dłuższej perspektywie 
(do 2020 r.), ze wskazaniem na czynniki 
ograniczające, takie jak wzrost efektyw-
ności wykorzystania zarówno rafinatów, 
jak i paliw alternatywnych (np. gazu LPG 
i gazu LNG). Okres nadpodaży w branży 
rafineryjnej może się przedłużyć wskutek 
oddania do użytku trzech nowych rafine-
rii na Bliskim Wschodzie (Jizan – Arabia 
Saudyjska, Fujairah – Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Al Zaur – Kuwejt), a także usta-
bilizowania sytuacji w Wenezueli. 

Zgodnie z ostatnimi prognozami Mię-
dzy narodowej Agencji Energetyki, ist-
nieje możliwość pojawienia się deficytu 
podaży na światowym rynku ropy w wy-
sokości ponad 0,5 mln baryłek dzien-
nie, pod warunkiem zamrożenia wzro-
stu produkcji przez państwa należące do 
kartelu OPEC. Dotrzymanie tego wa-
runku jest jednak wątpliwe w związku 
z dotychczasowymi problemami z wza-
jemnym porozumieniem się członków 
kartelu, a także planami zwiększenia wy-
dobycia przez Iran i Irak. Istnieje także 
możliwość zwiększenia produkcji ropy 
przez Libię i Nigerię w sytuacji zażegna-
nia konfliktów wewnętrznych nękają-
cych te kraje. Wówczas nadal będzie się 
utrzymywała korzystna dla konsumen-
tów sytuacja nadwyżki podaży na świa-
towym rynku ropy, która może osiągnąć 
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poziom około 0,8 mln baryłek dziennie 
(według MAE)9. 

Koncerny naftowe
W analizie firmy Deloitte10 zauważono 
zmniejszającą się rolę zintegrowanych 
firm naftowych (integrated oil compa-
nies) – największych prywatnych świa-
towych producentów ropy – na rzecz pań-
stwowych firm (national oil companies). 
Szacuje się, że w gestii spółek naftowych 
kontrolowanych przez państwa znajduje 
się około 90% światowych rezerw ropy 
(także przez udziały w międzynarodowych 
koncernach wydobywczych). Przykładami 
takich spółek są koncerny chińskie, takie 
jak: China National Petroleum Corporation 
(CNPC), CNOOC, Sinopec; rosyjskie: 
Gazprom i Rosnieft; malezyjski Petronas. 
Według tego samego źródła, powołują-
cego się na publikację „How Wall Street 
Is Killing Big Oil”11, kontrolowane 
przez państwa azjatyckie spółki naftowe 
zainwestowały w ciągu ostatnich dwóch 
lat w innych państwach łączną kwotę 
około 40 mld USD. Spółki te korzystają 
z silnego politycznego wsparcia państw, 
nie zawsze przestrzegając reguł wolnej kon-
kurencji. Świadczy o tym chociażby fakt, 
że w obliczu spadających cen ropy dokonują 
one znacznie mniejszych cięć nakładów 

9 Ropie grozi czwarty rok nadwyżki podaży,	Puls	Biznesu	z	23.08.2016	r.,	nr	160	(4674).
10	 Deloitte,	Oil and Gas Reality Check 2015, A look at the top issues facing the oil and gas sector,	<http://

www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Energy-and-Resources/gx-er-oil-and-
gas-reality-check-2015.pdf#page=5&zoom=auto,-82,104>.

11	 D.	Gopinath,	YaleGlobal, How Wall Street Is Killing Big Oil,	 16.10.2014.	<http://yaleglobal.yale.edu/ 
content/how-wall-street-killing-big-oil>.

12	 V.	Addison,	Hart	Energy,	Middle East Appears To Be ‘Lone Source Of International Strength,	9.01.2015,	
<http://www.epmag.com/middle-east-appears-be-lone-source-international-strength-777831#p=full>.

13	 Lloyd’s	 Register	 Energy,	Oil And Gas Technology Radar 2014,	 <http://www.longituderesearch.com/
wp-content/uploads/2014/10/The_Lloyd_s_Register_Energy_Oil_And_Gas_Technology_Radar.pdf>.

kapitałowych w porównaniu z prywatny-
mi koncernami. Plany oszczędnościowe 
największych prywatnych koncernów 
naftowych w 2015 r. obejmowały reduk-
cję nakładów kapitałowych o około 13%, 
natomiast spółki państwowe planowały 
znacznie mniejsze ograniczenia bądź nawet 
zwiększenia wydatków – tak było w przy-
padku Aramco, Abu Dhabi National Oil 
Company (ADNOC) czy też Kuwait Oil 
Company12. Inną wyraźną tendencją, od-
notowaną w raporcie Deloitte, jest zmniej-
szająca się innowacyjność firm prywatnych, 
zaś w przypadku firm państwowych sy-
tuacja jest odwrotna (w latach 2012–2014 
firmy prywatne wprowadziły 46% prze-
łomowych rozwiązań technologicznych, 
natomiast szacuje się, że w 2016 r. będą 
one odpowiedzialne tylko za 36% takich 
rozwiązań; w firmach państwowych spo-
dziewany jest wzrost do 28% z poziomu 
24% w latach 2012–2014)13. 

W konkluzji należy stwierdzić, że piono-
wo zintegrowane koncerny kontrolowane 
przez państwa (niekoniecznie demokra-
tyczne) będą odgrywały coraz większą rolę 
na światowych rynkach ropy, a w konse-
kwencji na światowych rynkach produk-
tów petrochemicznych. Podmioty te wy-
kazują znaczną odporność na zagrożenia 
związane ze spadkami cen ropy, natomiast 
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zgromadzone przez nie zasoby ułatwiają 
akwizycję graczy o słabszych pozycjach na 
różnych rynkach. Zaostrzająca się konku-
rencja na światowych rynkach powoduje, 
że zarządy spółek naftowych są zmuszone 
do akceptacji podwyższonych poziomów 
ryzyka, restrukturyzacji sposobów zarzą-
dzania oraz stymulowania innowacyjności. 
W stosunkowo najlepszej sytuacji znajdują 
się podmioty dysponujące własnymi źró-
dłami surowca.

Sytuacja na rynku europejskim
Spowolnienie gospodarcze w krajach UE, 
nadpodaż mocy rafineryjnych, polityka 
klimatyczna, a także rosnąca konkuren-
cja producentów paliw z Rosji, Bliskiego 
Wschodu i Stanów Zjednoczonych wy-
wierają od kilku lat presję na europejski 
sektor rafineryjny. Zapotrzebowanie na 
paliwa ciekłe w Europie spada nieprze-
rwanie od 2008 r., na przykład w 2013 r. 
było niższe niż w 2012 r. o 1,3%. W 2014 r. 
ta niekorzystna tendencja została nieco za-
hamowana; w porównaniu na przykład 
z 2013 r. w państwach Europy Zachodniej 
zapotrzebowanie na paliwa ciekłe zmniej-
szyło się zaledwie o 0,3%14. W dalszych 
latach spodziewane są dalsze stopniowe 
obniżki popytu. Wskaźnik wykorzystania 
mocy produkcyjnych rafinerii w Europie 
w 2013 r. wyniósł około 75% i był o 6% niż-
szy niż w 2012 r. Począwszy od 2009 r. pro-
ducenci zamknęli na terenie Europy wiele 
rafinerii, o łącznych mocach przerobowych 
3,7 mln baryłek dziennie. Wielkość ta 

14	 Patrz	przyp.	10.
15	 Organization	of	the	Petroleum	Exporting	Countries,	World Oil Outlook 2015,	
 <http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO%202015.pdf	>.

może być niewystarczająca, gdyż wiele 
europejskich rafinerii ma niską rentow-
ność, a ich moce przerobowe są wciąż dość 
małe. Wysokie ryzyko zamknięcia doty-
czy szczególnie małych rafinerii, o niskim 
poziomie złożoności procesów produkcyj-
nych, ponieważ zakłady takie wyróżniają 
się wysokimi jednostkowymi kosztami 
operacyjnymi. W 2009 r. w państwach Unii 
Europejskiej funkcjonowało 98 rafinerii, 
obecnie jest ich 87, a do 2020 r. można 
się spodziewać dalszego spadku przerobu 
ropy naftowej na terenie Unii Europejskiej 
o blisko 30%. Prognoza ta wynika między 
innymi ze spodziewanego wzrostu kosztów 
funkcjonowania zakładów rafineryjnych 
spowodowanego koniecznością ograni-
czenia emisji CO2, co będzie skutkowało 
przeniesieniem tego rodzaju produkcji do 
państw, w których nie ma takich ograni-
czeń. Powiększy się natomiast europejski 
rynek zbytu dla importerów paliw i pe-
trochemikaliów. 

Charakterystyka europejskiego rynku 
produktów naftowych sporządzona 
przez OPEC15 wskazuje, że rynek ten ce-
chuje się tak zwaną dieselizacją – czyli 
znacznym udziałem popytu na olej napędo-
wy (44% udziału w całości zapotrzebowa-
nia na paliwa), zdecydowanie przewyższa-
jącym popyt na benzynę (15%). Sytuacja ta 
wynika z zasad polityki podatkowej przy-
jętych przez większość państw europej-
skich w przeszłości, zapewniających prze-
wagę cenową oleju napędowego i w efek-
cie zwiększoną sprzedaż samochodów 
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wyposażonych w silniki Diesla (52% no-
wych samochodów sprzedanych na rynku 
europejskim w 2015 r. było wyposażonych 
w takie właśnie źródło napędu, przy czym 
udział ten wykazuje tendencję zniżkową). 
Według OPEC, w dalszym ciągu rynek 
europejski charakteryzuje nadwyżka po-
daży benzyn. 

Coraz bardziej widoczna jest polityka 
producentów ropy, połączona z inwesty-
cjami w zakładach rafineryjnych (Rosja, 
Bliski Wschód), zmierzająca do wytwa-
rzania większej ilości produktów prze-
tworzonych zamiast sprzedaży surowca. 
Sytuację producentów europejskich do-
datkowo pogarsza zwiększenie produkcji 
węglowodorów na rynku amerykańskim 
(ze źródeł niekonwencjonalnych), stąd 
ograniczenie możliwości eksportu benzyn. 
Należy dodać przy tym, że rygorystycz-
ne przepisy prawne w zakresie ochrony 
środowiska i emisji gazów cieplarnianych 
osłabiają konkurencyjność rafinerii zloka-
lizowanych na terenie UE – w stosunku 
do producentów z Chin, Indii oraz Stanów 
Zjednoczonych16. Projekty zaostrzenia po-
lityki klimatycznej Unii Europejskiej do 
2030 r. są postrzegane jako elementy ryzy-
ka politycznego w analizach biznesowych 
obejmujących makrootoczenie podmiotów 
działających w branży. 

Wymienione wyżej czynniki mogą sta-
nowić bodźce do procesów konsolidacyj-
nych i restrukturyzacyjnych w branży 

16	 Ministerstwo	Skarbu	Państwa,	Informacja na temat bieżącej sytuacji oraz planów rozwojowych w sektorze 
paliwowo-naftowym,	Warszawa,	maj	2014	r.

17	 WoodMackenzie,	Global gasoline glut to hit refiners,	24.08.2015	r.,	
	 <http://www.woodmac.com/public/views/global-gasoline-glut>.
18	 Polska	Organizacja	Przemysłu	i	Handlu	Naftowego,	Raport roczny 2015,	
	 <http://www.popihn.pl/raporty2.php>.

rafineryjnej w Europie17. Ilustracją tej tezy 
może być stanowisko francuskiego kon-
cernu Total, uruchamiającego program 
restrukturyzacyjny dla trzech dużych 
zakładów, według którego popyt na pro-
dukty naftowe w Europie zmniejszył się 
o 15% począwszy od 2008 r., między inny-
mi wskutek podwyższenia efektywności 
wykorzystania paliw w transporcie, wy-
muszonego polityką środowiskową Unii 
Europejskiej.

Według prognoz, popyt na produkty naf-
towe w Europie będzie w dalszym ciągu 
spadał i w 2019 r. będzie o 1,7% niższy 
niż w 2014 r. – głównie za sprawą znacznego 
spadku zużycia benzyn i olejów opałowych, 
co, zgodnie z oczekiwaniami, ma zostać 
częściowo skompensowane większym zu-
życiem LPG, paliwa lotniczego i benzyny 
surowej (przy nieznacznie wyższym po-
ziomie zużycia oleju napędowego). 

Krajowy rynek 
produktów naftowych
Popyt na paliwa na rynku krajowym 
w Polsce jest pochodną ogólnej sytu-
acji gospodarczej kraju i regionu. We-
dług Polskiej Organizacji Przemysłu 
i Han dlu Naftowego18 (POPiHN), kra-
jowy rynek paliw płynnych odnoto-
wał wzrost konsumpcji w 2015 r. w po-
równaniu z 2014 r., co ma związek ze 
wzrostem produktu krajowego brutto 
oraz korzystnie kształtującymi się cenami 
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paliw. W 2015 r. wielkość tej konsump-
cji wyniosła 26 012 tys. m3 i była wyższa 
o 1213 tys. m3 (tj. o 5%) w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Jednocześnie można 
zaobserwować wzrostową tendencję udzia-
łu importu w krajowym rynku paliw płyn-
nych. Udział ten kształtował się na pozio-
mie 26% (6705 tys. m3 ) w 2015 r. i był 
wyższy o 1% niż w 2014 r. (6163 tys. m3). 

Krajowy rynek paliw zmaga się z roz-
wojem szarej i czarnej strefy wywołanym 
relatywnie wysokimi cenami. Definicja 
szarej strefy obejmuje prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej poza oficjalnym 
obiegiem, podlegającym kontroli pań-
stwa. Podstawowym kryterium zalicze-
nia działalności gospodarczej do szarej 
strefy jest tworzenie wartości dodanej, 
która nie jest objęta oficjalną statystyką 
prowadzoną przez narodowy urząd sta-
tystyczny19. Transakcje zawierane w ob-
rębie szarej strefy są dobrowolne i pod-
legają regułom rynkowym, w końcowym 
efekcie kreują dochód (nieopodatkowa-
ny), który ostatecznie trafia do obrotu go-
spodarczego. Występująca w gospodar-
ce działalność przestępcza (czarna strefa) 
nie tworzy nowej wartości (wartości do-
danej) i nie jest zaliczana do szarej strefy. 

Zaobserwowany przez POPiHN wzrost 
oficjalnego zużycia oleju napędowego 
w 2015 r. o około 9% w porównaniu z 2014 r. 
może być częściowo tłumaczony zmniej-
szeniem zakresu szarej i czarnej strefy. 
Zakłada się, że szara strefa na rynku oleju 

19	 Na	podstawie	opracowania	K.	Łapiński,	M.	Peterlik,	B.	Wyżnikiewicz: Szara strefa w polskiej gospodarce 
w 2015 r.,	IBnGR,	Warszawa,	marzec	2015	r.	

20 Rusza pakiet paliwowy uszczelniający pobór VAT,	Puls	Biznesu	z	31.07.2016	r.,		
	 <http://www.pb.pl/4605995,75527,rusza-pakiet-paliwowy-uszczelniajacy-pobor-vat>.

napędowego w 2015 r. była na poziomie zbli-
żonym do ubiegłorocznego, kiedy to szaco-
wano jej rozmiar na około 15%-20% rynku 
dla tego rodzaju paliwa. Pomimo tego nieko-
rzystnego zjawiska olej napędowy w dalszym 
ciągu był głównym paliwem transportowym 
w Polsce, a jego udział w konsumpcji krajo-
wej wyniósł 57% w 2015 r. 

Pewne znaczenie w ograniczaniu szarej 
strefy mogą mieć podejmowane w ostat-
nim czasie intensywniejsze działania służb 
celnych i skarbowych. Nie jest natomiast 
pewne, w jakim stopniu przyczyni się do 
ograniczenia szarej strefy wejście w życie 
od 1 sierpnia 2016 r. tak zwanego pakietu 
paliwowego – nowelizacji ustaw o VAT 
i akcyzie, Prawa energetycznego oraz usta-
wy o zapasach paliw – który jest elemen-
tem przygotowywanego przez resort fi-
nansów całościowego pakietu przepisów 
uszczelniającego pobór VAT. Według sza-
cunków Ministerstwa Finansów, wpły-
wy do budżetu państwa mogą osiągnąć 
z tego tytułu wysokość około 2,5 mld zł, 
przy około 50 mld zł wpływów fiskalnych 
uzyskiwanych rocznie i przekazywanych 
do budżetu przez sektor naftowy20. 

Utrzymywanie się szarej strefy powodu-
je, że paliwa z polskich rafinerii wypierane 
są z rynku przez paliwa, którymi obrót 
nie jest rejestrowany. W konsekwencji ma 
miejsce wzrost eksportu polskiego paliwa 
(według danych za 2015 r. eksport wyniósł 
6222 tys. m3 i był wyższy o 12% od eks-
portu w 2014 r.). Sytuacja ta nie pozostaje 
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bez wpływu na wyniki producentów paliw 
oraz na obniżenie wpływów budżetowych 
z tytułu podatków od paliw, ale też z ty-
tułu CIT. 

Możliwości przeciwdziałania zjawi-
sku szarej strefy leżące w gestii legalnie 
działających podmiotów gospodarczych 
są raczej nikłe; główną rolę powinny od-
grywać tu wyspecjalizowane organy pań-
stwa. Działania podejmowane przez spół-
ki naftowe (Orlen i Lotos), polegające na 
oddziaływaniu lobbingowym bądź para-
lobbingowym (np. w ramach organizacji 
POPiHN) wydają się wyczerpywać spek-
trum możliwych kontrakcji. 

Krajowy rynek benzyn odzwierciedla 
tendencje zachodzące w innych częściach 
Europy i wykazuje kierunek spadkowy. 
Zapotrzebowanie na benzynę w 2013 r. 
zmniejszyło się o blisko 3% (100 tys. ton), 
to jest do 3,7 mln ton, i podobnie jak w la-
tach poprzednich było wynikiem utrzy-
mywania się wysokiego poziomu cen de-
talicznych. W 2015 r. wzrosło jednak zain-
teresowanie konsumentów tym rodzajem 
paliwa – o 4% w stosunku do roku po-
przedniego (tj. do poziomu 5048 tys. m3), 
co – według POPiHN – ma miejsce po raz 
pierwszy od 2010 r.

Najszybciej rozwijał się rynek paliwa 
lotniczego. Zużycie tego paliwa w 2014 r. 
wzrosło o 15,1%, a w 2015 r. o kolejne 3% 
(tj. do 787 tys. m3). Rosnąca liczba połą-
czeń lotniczych, ekspansja nowych linii 
oraz ciągły wzrost liczby pasażerów powo-
dują, że rynek paliwa lotniczego jest bar-
dzo perspektywiczny i powinien rosnąć 
również w kolejnych latach. 

Stymulująco na popyt na produkty na-
ftowe działa rozwój gospodarki i zwią-
zane z nim zapotrzebowanie na usługi 

transportowe zarówno w Polsce, jak i w re-
gionie (wzrost PKB, spadek bezrobocia, 
stabilny poziom cen), co powinno wpłynąć 
na wzrost zapotrzebowania na produkty 
naftowe, w szczególności na olej napędo-
wy i paliwo lotnicze. Istotnym czynnikiem 
zwiększającym wzrost popytu jest obniże-
nie ceny paliw. Według danych POPiHN, 
odwrócenie niekorzystnych tendencji na 
rynku paliw zostało zaobserwowane już 
w I połowie 2015 r. – popyt na paliwa płyn-
ne utrzymywał się na stosunkowo wyso-
kim poziomie i był wyższy od notowanego 
w roku poprzednim. Sprzedaż samych tylko 
paliw silnikowych wzrosła w 2015 r. o 7%. 

Według danych POPiHN, w 2015 r. 
w Polsce funkcjonowało blisko 6601 stacji 
paliw, to jest o około 115 więcej niż noto-
wano na koniec 2014 r. Wzrost liczby stacji 
nastąpił dzięki realizacji nowych inwestycji 
przez koncerny paliwowe, supermarkety 
i głównych operatorów niezależnych. Do 
użytkowania włączono też część stacji po 
przeprowadzeniu stosownych moderniza-
cji umożliwiających dalszą eksploatację. 
Około 34% udział w ogólnej liczbie stacji 
mają stacje koncernów krajowych, 22% 
udział notują koncerny międzynarodowe, 
natomiast najwięcej działa stacji niezależ-
nych, które stanowią około 42% rynku.

Na koniec 2015 r. największa sieć stacji 
należała do PKN Orlen (1749). W dalszej 
kolejności pod względem wielkości sieci 
uplasowały się koncerny: BP (501 stacji), 
Lotos (476), Shell (426) oraz Statoil (355). 

Warunki funkcjonowania krajowych 
producentów paliw płynnych
Przedstawiona analiza jednoznacznie wska-
zuje, jakie potencjalne skutki dla branży 
naftowej wynikają z obecnej sytuacji. 
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W najbliższych latach należy się spodzie-
wać rosnącej presji konkurencyjnej ze stro-
ny zagranicznych producentów spoza Unii 
Europejskiej, którzy, jako że dysponują 
własnymi źródłami surowca oraz nie są 
objęci surowymi regulacjami klimatycz-
nymi, ponoszą zdecydowanie mniejsze 
koszty produkcji. Czynnikiem zaostrza-
jącym konkurencję jest brak wyraźnego 
wzrostu popytu na podstawowe produkty 
przemysłu rafineryjnego – to jest paliwa 
ciekłe. Należy przy tym podkreślić, że 
w przypadku konkurowania z koncerna-
mi otrzymującymi bezpośrednie wsparcie 
struktur państwowych warunki działania 
są szczególnie niekorzystne – ze względu 
na znaczną odporność tych podmiotów na 
zagrożenia oraz ich skłonność do ekspan-
sji, w tym również w zakresie technologii. 

Tradycyjnym problemem branży nafto-
wej w Polsce jest brak własnych źródeł za-
opatrzenia w surowiec. Działania zaradcze, 
podejmowane przez spółki (działalność 
w obszarze poszukiwań i wydobycia wę-
glowodorów – upstream), jak dotychczas 
nie przynoszą zadowalających rezultatów. 
Na przykład „Strategia Grupy Kapitałowej 
Lotos na lata 2011–2015” zakładała zbudo-
wanie do 2015 r. potencjału wydobywczego 
na poziomie 1,2 mln ton ropy rocznie, co 
odpowiadałoby tylko około 12,6% roczne-
go przerobu surowca przez ten podmiot. 

21	 <http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/Orlen-sfinalizowa%C5%82-transakcj%C4%99-
przej%C4%99cia-sp%C3%B3%C5%82ki-FX-Energy.aspx>,	z	dnia	27.12.2015	r.

22	 Spółka	Orlen	Upstream	uzyskała	dostęp	do	produkujących	złóż	ropy	naftowej	i	gazu	ziemnego	w	Ameryce	 
Północnej	w	2013	r.	wraz	z	nabyciem	kanadyjskiej	firmy	naftowej	TriOil	Resources	Ltd.	(od	1.04.2015	r.	
Orlen	Upstream	Canada	Ltd.).	W	czerwcu	2014	r.	sfinalizowano	nabycie	spółki	Birchill	Exploration	LP	
z	siedzibą	w	Calgary,	rozszerzając	obszar	działań	operacyjnych	w	prowincji	Alberta;		

	 <http://www.orlenupstream.pl/PL/Projekty/Strony/Dzialalnosc-w-Kanadzie.aspx>.
23 Strategia PKN ORLEN na lata 2014–2017, 23.07.2014	r.,	<http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie 

/Prezentacje/Presentations/Strategia_2014_2017_Equity_Story_PL.pdf>.

W przypadku PKN Orlen, w odróż-
nieniu od GK Lotos, spółka ta przyjęła 
nieco inną strategię działania w obszarze 
upstream. Polega ona na nabywaniu pod-
miotów, których działalność koncentruje 
się w tym obszarze. Przykładem jest trans-
akcja nabycia 100% udziałów w amery-
kańskiej spółce FX Energy, za kwotę 
około 125 mln USD21. Dzięki tej trans-
akcji Orlen poszerzył posiadaną bazę za-
sobową o 8,4 mln baryłek ekwiwalentu 
ropy (boe) oraz nabył produkujące aktywa 
w Polsce. W „Strategii” spółki założono 
wydatkowanie w latach 2014–2017 kwoty 
około 3,2 mld zł na rozwój segmentu wy-
dobycia, koncentrując się na najbardziej 
perspektywicznych obszarach złóż nie-
konwencjonalnych, rozwoju wydobycia 
w Kanadzie – do 16 tys. boe dziennie, czyli 
około 6 mln boe rocznie22. Spółka ta za-
łożyła „oportunistyczne zakupy aktywów 
w Polsce i na innych rynkach, uzależnione 
od wielkości wolnych przepływów pie-
niężnych23”. W przywołanej „Strategii” 
zadeklarowano konsekwentne i wyważone 
zwiększanie zaangażowania. 

Oddziaływanie wymienionych czyn-
ników wymusza podejmowanie przeciw-
działań. Nieodzowne są dalsze inwesty-
cje, umożliwiające wdrażanie innowa-
cyjnych technologii, pozwalających na 
jak najbardziej efektywne wykorzystanie 
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przerabianego surowca. Obecne, rekordo-
we marże rafineryjne, spowodowane obni-
żeniem cen surowca, odgrywają w pewnym 
sensie rolę demotywującą w dziedzinie 
inwestycji. Z drugiej strony, umożliwia-
ją znaczną poprawę sytuacji finansowej 
spółek działających w branży. 

Głównym surowcem polskich rafine-
rii (jego udział w krajowym zaopatrze-
niu zmniejszył do ok. 88,5%) jest rosyjska 
ropa REBCO24. Gorsze cechy tego surowca 
(zasiarczenie) oznaczają, że jest uzasad-
nione obniżenie jego ceny w stosunku do 
wzorcowej ropy Brent wydobywanej z dna 
Morza Północnego. Różnica w cenach obu 
gatunków ropy nazywana jest dyferencja-
łem mierzonym w USD/bbl. Wzrost dy-
ferencjału wpływa na zwiększenie marży 
rafineryjnej producenta wykorzystujące-
go tańszy surowiec. Pozostałą część do-
staw surowca stanowią ropy importowane 
z takich państw, jak Norwegia, Ukraina, 
Irak oraz pochodzące z własnego wydo-
bycia (działalność upstream). W ostatnim 
czasie zaznaczyła się także obecność do-
staw z Arabii Saudyjskiej, które stanowiły 
około 1,4% krajowego zaopatrzenia. 

Marża rafineryjna
Struktura asortymentowa popytu i po-
daży ma istotny wpływ na przychody ze 
sprzedaży osiągane przez producenta pe-
trochemicznego z uwagi na to, że wytwa-
rzane i sprzedawane produkty naftowe 
zapewniają różne poziomy rentowności 

24 Russian Export Blended Crude Oil.
25	 Na	podstawie	<http://inwestor.lotos.pl/1439/strefa_inwestora/modelowa_marza_rafineryjna>.
26	 Ministerstwo	Energii,	Monitorowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa,	maj	2016	r.		
	 <http://www.me.gov.pl/files/upload/11468/Monitoring%20-%2005.2016.pdf>.

– tak zwane średnie destylaty (np. olej na-
pędowy, paliwo lotnicze i lekki olej opało-
wy) i lekkie frakcje (np. benzyna i benzyna 
surowa) charakteryzują się stosunkowo 
wysoką opłacalnością, podczas gdy ciężkie 
pozostałości (np. ciężki olej opałowy i as-
falt) mogą sięgać poziomów deficytowych. 
Marża rafineryjna jest jednym z podsta-
wowych wskaźników charakteryzujących 
funkcjonowanie branży naftowej. Wskaźnik 
ten25 przedstawia zyskowność rafinerii, 
opierającą się na notowaniach rynku NWE 
publikowanych przez Thomson Reuters, 
przy uwzględnieniu agregacji grup produk-
towych do ogólnie dostępnych indeksów 
cenowych, na których bazuje większość 
sprzedaży. Marża wyliczana jest jako różni-
ca między przychodami ze sprzedaży pro-
duktów rafineryjnych a kosztami zakupu 
przede wszystkim ropy naftowej (w warun-
kach krajowych – głównie typu REBCO). 
Marża modelowa obliczana jest dla struk-
tury uzysków wynikającej z uśrednionego 
scenariusza (z pominięciem sezonowości 
rocznej) typowej pracy rafinerii. 

Na przykładzie Grupy Lotos SA, we-
dług danych pochodzących ze sprawoz-
dań spółki, średnia marża modelowa 
w 2015 r. wynosiła 8,09 USD/bbl, w 2014 r. 
– 6,07 USD/bbl, w 2013 r. – 5,79 USD/bbl. 
W 2016 r. (dane za okres styczeń – kwie-
cień) średni poziom marży rafineryjnej 
kształtował się na poziomie 4,6 USD/bbl26. 

Należy przy tym zauważyć, że ponieważ 
ropa naftowa jest podstawowym surowcem 
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wykorzystywanym przez Lotos, to waha-
nia cen tego surowca mają także znaczny 
bezpośredni wpływ na wysokość kosz-
tów ponoszonych przez spółkę w ramach 
segmentu produkcji i handlu (przy czym 
wycena rozchodu zapasów dokonywana 
jest metodą średniej ważonej, w związ-
ku z czym wahania ceny ropy naftowej 
przyczyniają się do powstawania różnic 
pomiędzy bieżącą ceną rynkową tego su-
rowca a kosztem jego przerobu ujmowanym 
w skonsolidowanych sprawozdaniach finan-
sowych). Stosowanie takiej metody wyceny 
zapasów powoduje opóźnienie przenosze-
nia efektów zmiany cen ropy w stosunku 
do cen wyrobów gotowych. W związku 
z powyższym wzrostowa tendencja cen 
ropy na rynkach światowych wpływa po-
zytywnie, a tendencja spadkowa wpływa 
negatywnie na raportowane przez Grupę 
wyniki finansowe (tzw. efekt LIFO). 

Ceny uzyskiwane przez Lotos za wy-
dobywaną przez tę spółkę ropę naftową, 
sprzedawaną podmiotom spoza grupy ka-
pitałowej, są w znacznym stopniu uzależ-
nione od międzynarodowego poziomu cen 
tych surowców. W związku z tym wahania 
cen ropy naftowej mogą wywierać istotny 
wpływ na wyniki działalności segmentu 
wydobywczego Lotosu. 

Dla porównania, według danych ze 
sprawozdań finansowych GK Orlen27, 
średnia marża rafineryjna w  latach 
2013–2015 kształtowała się nastę-
pująco (USD/bbl): 3,36; 3,40; 8,16. 

27	 <http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/DaneMakro.aspx>.
28	 Łączne	moce	produkcyjne	Orlenu	wynoszą	ponad	35	mln	ton	ropy	rocznie,	wliczając	w	to	moce	przerobowe	

rafinerii	w	Czechach	i	na	Litwie.	
29	 Łącznie	spółka	posiada	ok.	2700	stacji	benzynowych	–	sieci	w	Niemczech,	Czechach	i	na	Litwie.	

Według raportu Ministerstwa Energii, 
mar ża Orlenu za pierwsze cztery miesią-
ce 2016 r. wynosiła 5,6 USD/bbl. 

Podsumowanie
Przedstawione w niniejszym artykule 
problemy związane z funkcjonowaniem 
sektora produkcji rafineryjnej w Polsce 
stanowią pewne zagrożenie dla pozytyw-
nych perspektyw, które można określić 
dla podmiotów działających w tym sekto-
rze. Obie spółki – Orlen i Lotos – dysponują 
nowoczesnymi zakładami przetwórczy-
mi, pozwalającymi na produkcję wyrobów 
umożliwiających uzyskiwanie optymalnej 
marży modelowej. Zdolności przerobo-
we należącej do Orlenu rafinerii w Płocku 
wynoszą ponad 16 mln ton ropy rocznie28, 
w przypadku Lotosu gdańska rafineria 
jest w stanie przetworzyć około 10 mln 
ton ropy rocznie. Obie rafinerie znajdują się 
w korzystnym położeniu geograficznym, 
które zapewnia możliwość zaopatrywania 
w surowiec dwoma niezależnymi od siebie 
kanałami – ropy rosyjskiej rurociągiem 
„Przyjaźń” oraz różnych gatunków ropy 
dostarczanych drogą morską, transpor-
towanych przez Naftoport i system ruro-
ciągów zarządzanych przez spółkę PERN. 

Obie spółki dysponują sieciami stacji 
benzynowych, łącznie to ok. 34% cało-
ści tego typu obiektów w Polsce. Udział 
Grupy Kapitałowej Orlen29 w sprzedaży de-
talicznej paliw w Polsce wynosi około 35%, 
zaś w krajowym hurtowym rynku paliw 
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około 60%. Dla Grupy Kapitałowej Lotos 
wielkości te kształtują się odpowiednio: 
9% i 33%. Atutem obu spółek jest dostęp 
do stabilnego rynku krajowego, zapewnia-
jącego stały popyt na paliwa przez wiele 
następnych lat. Obie spółki podlegają 
szczególnej ochronie ze strony organów 
państwa, na przykład na podstawie prze-
pisów ustawy z 24 lipca 2015 r. o kontroli 
niektórych inwestycji30. Spółki paliwowe 
wymieniane są również w dokumentach 
rządowych (np. „Priorytety zarządzania 
portfelem podmiotów nadzorowanych 
przez Ministra Skarbu Państwa do roku 
2015”) jako podmioty o strategicznym 

30	 Dz.U.	poz.	1272,	ze	zm.	
31	 Załącznik	do	uchwały	nr	202/2009	Rady	Ministrów	z	10.11.2009	r.

znaczeniu dla  gospodarki państwa. 
Z kolei w „Polityce energetycznej Polski 
do 2030 r.”31 zawarto zapis o konieczno-
ści zachowania udziału Skarbu Państwa 
w kluczowych spółkach sektora paliwo-
wego i ograniczeniu ryzyka ich wrogiego 
przejęcia. Obecnie udziały Skarbu Państwa 
wynoszą: w GK Orlen 27,52%, a w GK 
Lotos 53,19%. 
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