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„POLSKA Z IMPORTERA STANIE SIĘ EKSPORTEREM
PETROCHEMIKALIÓW”. REKORDOWA INWESTYCJA
PKN ORLEN
12 czerwca na terenie petrochemii w Płocku prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ogłosił plan rozwoju
petrochemii o wartości 8,3 mld złotych. Jego realizację przewidziano na 5 lat. W rezultacie PKN Orlen
nie tylko planuje zwiększyć swój udział na rynku krajowym, ale również wzmocnić swoją obecność w
sektorze petrochemicznym w Europie, a nawet Rosji i uczynić z Polski eksportera
netto petrochemikaliów.
„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” – stwierdził Daniel
Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.
„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 Obajtek.
Koncern nie zamierza jednak ograniczyć się do rynku polskiego. Podczas konferencji prasowej prezes
Orlenu odpowiadając na pytanie o planowane rynki zbytu wskazał, oprócz Polski, rynek europejski, a
nawet rosyjski. W rezultacie w wyniku planowanej inwestycji Polska z importera, ma się stać
eksporterem petrochemikaliów.
W ramach programu inwestycyjnego planowana jest budowa kompleksów pochodnych aromatów,
rozbudowa kompleksu oleﬁn i rozbudowa zdolności produkcyjnych fenolu oraz inwestycja w Centrum
Badawczo-Rozwojowe.
Nowe inwestycje mają na celu jeszcze silniejsze zintegrowanie segmentu raﬁnerii z produkcją
petrochemiczną i zdywersyﬁkowanie przychodów koncernu pomiędzy obszarami raﬁnerii,
petrochemii, detalu, energetyki i upstreamu.
Ponadto rozbudowa zakładu, która zostanie przeprowadzona głównie na terenie petrochemii płockiej,
przełoży się na wzrost zatrudnienia na poziomie ok. 400 miejsc pracy tylko w ramach zakładu.
Stworzenie centrum B+R ma natomiast na celu wprzęgnięcie polskiego potencjału naukowego w
prace badawcze nad dalszym wydłużeniem łańcucha wartości w petrochemii Orlenu.
„Wbicie łopaty” w ramach inwestycji nastąpi w 2021 roku, choć jak zapewnia prezes koncernu, jego
faktyczna realizacja już została rozpoczęta.
Daniel Obajtek zapewnił, że koncern posiada środki nie tylko na inwestycję w rozwój petrochemii, ale
także na zakup akcji Lotosu. Te dwa kierunki zostały przez niego określone jako „dwie nogi” strategii

Orlen na najbliższe lata, która ma zostać zaktualizowana na jesieni.
Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o planowane inwestycje w wytwarzanie energii, w
tym w ramach programu atomowego, prezes Orlenu podkreślił, że to petrochemia pozostaje
priorytetem, choć nie wyklucza podjęcia innych inwestycji, jeśli takie będą opłacalne.

