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GAZPROM NAJLEPSZY W ŚWIATOWYM RANKINGU
FIRM ENERGETYCZNYCH
Exxon Mobil został zdetronizowany po 12 latach dominacji w rankingu organizowanym przez S&P
Global Platts. Pierwsze miejsce wśród 250 najlepszych koncernów energetycznych zajął rosyjski
Gazprom. Polski PKN Orlen znalazł się na 43. pozycji.
Coroczny ranking S&P Global Platts 250 największych koncernów energetycznych ocenia ﬁrmy według
czterech głównych wskaźników: wartości aktywów, przychodów, zysku netto i zysku od
zainwestowanego kapitału. Gazprom zajął pierwsze miejsce w klasyﬁkacji przychodów (16,7 mld
dolarów), piąte w wartości aktywów (ok. 297 mld dolarów), siódme w zyskach netto (107,2 mld
dolarów) i dopiero 41. w zyskach od zainwestowanego kapitału. Osiągnięte wyniki pozwoliły
rosyjskiemu koncernowi objąć fotel lidera w ogólnej klasyﬁkacji najlepszych ﬁrm energetycznych.
Zobacz także: Gazprom odzyskuje Chorwację i ma własną propozycję dla Trójmorza [ANALIZA]
Poprzedni zwycięzca, Exxon Mobil, który dzierżył palmę pierwszeństwa przez ostatnie 12 lat spadł na
9. pozycję. Na drugiej pozycji znalazł się niemiecki E.ON SE, który zanotował największy skok na liście
z miejsca 114-go. Trzecie miejsce zajął hinduski Reliance Industries Ltd (awans z 8. pozycji).
Zobacz także: Exxon Mobil ukarany za współpracę z Rosjanami. Koncern odpiera zarzuty
W rankingu, poza Gazpromem znalazło się jeszcze 11 innych ﬁrm branży energetycznej z Rosji: Łukoil
(6. miejsce), Transnieft (14.), Rosnieft (22.), Novatek (44.), Tatnieft (46.), Rosseti (56.), Basznieft
(75.), Inter RAO (68.), RusHydro (91.), Surgutnieftiegas (165.) oraz MOESK (243.).
Zobacz także: Siedem tysięcy mil arktycznej żeglugi. Rosjanie rozpoczęli gazową kolonizację Azji
[KOMENTARZ]
Wśród polskich ﬁrm najlepszą ocenę uzyskał PKN Orlen plasując się na 43. miejscu. Swoją pozycję
polski potentat paliwowy zawdzięcza 14 proc. zwrotowi inwestycji, co okazało się bardzo dobrym
wynikiem. W zestawieniu znalazły się jeszcze dwa polskie koncerny: PGE zajął 85. miejsce, a Tauron
236. pozycję
Całość rankingu dostępna tutaj: S&P Global Platts Top 250
Zobacz także: Litewski sukces Orlenu. Krok w dobrą stronę, ale nie koniec sporu o Możejki
[KOMENTARZ]

