12.06.2018

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE PETROCHEMICZNE W
HISTORII PKN ORLEN
PKN ORLEN rozpoczyna największe w swojej historii inwestycje w obszarze petrochemii.
Ich wartość szacowana jest na ok. 8,3 mld złotych. W ramach przyjętego programu
rozwoju petrochemii do 2023 r. zrealizowane zostaną nowe inwestycje w Płocku i we
Włocławku. Po zakończeniu inwestycji roczny zysk EBITDA może wzrosnąć nawet o 1,5
miliarda złotych.
- Nowe inwestycje w ramach programu rozwoju polskiej petrochemii pozwolą jeszcze bardziej
zintegrować segment raﬁneryjny i petrochemiczny oraz w większym stopniu zdywersyﬁkować
przychody Koncernu. Jest o co powalczyć, bo szacowana roczna EBITDA po zakończeniu projektów
wzrośnie o 1,5 mld zł. Oznacza to zwrot z inwestycji w ciągu 5-6 lat i to jest bardzo dobra informacja
dla naszych akcjonariuszy – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
Realizacja inwestycji wzmocni pozycję Koncernu na rynku europejskim oraz zapewni wymierne
korzyści dla polskiej gospodarki m.in. w zakresie zbilansowania handlu produktami petrochemicznymi,
które będą wytwarzane w wyniku realizacji programu. Oznacza to, że Polska z importera stanie się
eksporterem tych produktów. Nowy program inwestycyjny PKN ORLEN obejmie budowę i zwiększenie
mocy produkcyjnych w obszarze pochodnych aromatów, oleﬁn oraz fenolu. Pozwoli też na znaczącą
rozbudowę kompetencji Koncernu w zakresie B+R poprzez inwestycje w Centrum Badawczo
Rozwojowe.
- Wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych podwoi się do 2040 r. PKN ORLEN
chce i musi bardzo dobrze wykorzystać swój potencjał w tym obszarze działalności. Dlatego ostatnie
tygodnie poświęciliśmy pracom nad wyborem optymalnej ścieżki rozwoju aktywów produkcyjnych.
Realizacja inwestycji oznacza zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie petrochemii o około
30%. Co istotne, nowe produkty będziemy plasować na rynku lokalnym. To gwarantuje znaczącą
poprawę bilansu handlowego Polski w obszarze petrochemikaliów – dodał Daniel Obajtek, Prezes
Zarządu PKN ORLEN.
Popyt na produkty petrochemiczne będzie rósł, napędzany rosnącą liczbą ludności na świecie,
wzrostem gospodarczym oraz zmianą struktury zapotrzebowania na surowce używane w przemyśle.
Wzrostowa tendencja dotyczy także naszego kraju, który poprzez wzrost dobrobytu zużywa corocznie
coraz więcej tworzyw, przy czym ich konsumpcja na mieszkańca jest nadal znacząco niższa od krajów
Europy Zachodniej. Coraz więcej produktów petrochemicznych będzie wykorzystywane w produkcji
tworzyw, w tym ich zastosowań dla potrzeb pojazdów. Na przykład udział plastików w samochodach
po 2020 r. ma wynosić 25% w porównaniu do 20% w 2000 r. Inwestycje PKN ORLEN w segmencie
petrochemicznym wpisują się więc w europejskie i światowe trendy rozwoju aut napędzanych
alternatywnymi źródłami energii.
Równolegle do zapowiedzianych inwestycji kontynuowane będą dotychczasowe projekty

petrochemiczne mające na celu wydłużenie łańcucha wartości PKN ORLEN. Zgodnie z
harmonogramem przebiega budowa Instalacji Metatezy w Płocku, która będzie wytwarzała propylen o
jakości polimerowej. Obecny nominalny wolumen produkcji w tym zakresie wynosi 450 tys. ton.
Inwestycja o szacowanej wartości ponad 400 mln złotych podniesie moce wytwórcze do poziomu 550
tys. ton rocznie. Zakończenie budowy oraz uruchomienie instalacji planowane jest już w drugiej
połowie 2018 roku.
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