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Piaci hírek 

 
A SABIC amerikai palagázt fog importálni Európába 

A petrolkémiai óriáscég, a SABIC (Saudi Arabian Basic Industries Corporation, 
Rijád) palagáz importjáról írt alá szándéknyilatkozatot egy közelről meg nem nevezett 
amerikai beszállítóval a Teesside-i feldolgozójának ellátására. Ezzel elsőként kerülne 
exportra az Amerikai Egyesült Államok délkeleti részéből (Mexikói-öböl menti álla-
mok) kitermelt palagáz Nagy-Britanniába. A megállapodás részleteit és pontos időzí-
tését 2015 harmadik negyedévében hozzák nyilvánosságra. A palagáz teljes mértékben 
fedezni fogja a Teesside-i üzem szükségleteit az elkövetkező tíz évben, és utána a 
szerződés meghosszabbítható.  

A SABIC még mindig fenntartja a szaúd-arábiai olajipari minisztérium 2014-ben 
tett ajánlatát egy olyan üzem építésére, amely közvetlenül állít elő kőolajból vegyipari 
termékeket, a finomítás kihagyásával. A SABIC egyedül is képes lenne megvalósítani 
ezt a beruházást, viszont egy partner bevonása segítene a fejlesztésben és csökkentené 
a kockázatokat.  

J. P. 
CHEManager International, 2015. 5. sz. p. 2. 

 

A Total korszerűsíti olajfinomítóit 

A Total francia olaj és vegyipari óriáscég bemutatta két olajfinomítójának az át-
alakítási és fejlesztési terveit, amelyeknek célja az új piaci követelményeknek való 
megfelelés, valamint a jövedelmezőség helyreállítása. A Total 200 millió EUR-t ruház 
be a dél-franciaországi La Méde városi bioolaj finomítójába. Az Európában az egyik 
legnagyobbnak számító létesítmény fejlesztésére a bioüzemanyagok iránti növekvő 
kereslet miatt van szükség. La Méde-ben a kőolaj-finomítás 2016 végén megszűnik.  

400 millió EUR ráfordítással tervezik átállítani a Nantes közelében található 
Donges-i olajfinomítót alacsony kéntartalmú üzemanyagok előállítására. A beruházás-
sal megfelelnek a legújabb EU irányelveknek és gazdaságos működés valósul meg. A 
két finomító átalakítása nem jár létszámcsökkentéssel.  

A Total másik három franciaországi olajfinomítójában (Gonferville, Grandpuits 
és Feyzin) nem lesznek változások, mivel ezek csúcsteljesítménnyel üzemelnek és 
még a romló üzleti környezet ellenére is gazdaságosak. A Total szerint Európában a 
piaci igényekhez igazodva át kell szervezni az olajfinomítók működését és termék-
szerkezetét. Ezzel meg tudják állítani a folyamatos nyereségcsökkenést, amit az ázsiai 
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és közel-keleti piaci szereplők versenyelőnye és túlkapacitása okoz. Ugyanakkor az 
amerikai cégek számára az olcsón elérhető palagáz és palaolaj komoly versenyelőnyt 
biztosít.  

J. P. 
CHEManager International, 2015. 5. sz. p. 3. 

Trösztellenes szabályok megsértésével vádolja a Gazpromot 
az Európai Bizottság  

Az Európai Bizottság szerint a Gazprom a közép- és kelet-európai gázpiacon 
visszaél erőfölényével, ezért az EU trösztellenes szabályainak megsértésével vádolják 
az orosz óriáscéget. Amennyiben az EU ezt be tudja bizonyítani, akkor az éves for-
galmának tizedére rúgó bírságot is kiszabhat a Gazpromra. A cégnek három hónapot 
adtak a válaszadásra. 

Margrethe Vestager, az Európai Bizottság versenyjogi biztosa szerint a Gazprom 
túlárazza a gázt kelet- és közép-európai vevőinek. Ezen túlmenően mesterségesen aka-
dályozza a közép-európai országok közötti gázszállításokat, korlátozza a tőle vásárolt 
gáz továbbértékesítését és blokkolja a vele versenyző forrásokból való gázvásárlást.  

A Gazprom a hosszú távú gázszállítási megállapodásokkal egyes országoknak 
kedvezményeket biztosít, másokat hátrányos megkülönböztetésben részesít, ezzel aka-
dályozza a versenyt Bulgária, Csehország, Észtország, Litvánia, Lettország, Lengyel-
ország, Magyarország és Szlovákia gázpiacain. A Gazprom teljes mértékben megala-
pozatlannak tartja és visszautasítja az EU vádjait. Az EU gázszükségletének egyhar-
madát Oroszország biztosítja. 

J. P. 
CHEManager International, 2015. 5. sz. p. 3. 

A Schulman Belgiumban és Törökországban bővít  

Az amerikai műanyaggyártó, az A. Schulman új PET kompaudáló egységgel bő-
vítette a belgiumi mesterkeverék üzemét. Az első lépcsőben a fehér PET mesterkeve-
rékhez szükséges adalékanyag-gyártó gépsor készült el. A termékeket PolyPet néven 
hozzák forgalomba. A beruházás összegét és méretét nem hozták nyilvánosságra.  

A 2016 végére elkészülő beruházás költségeit 5–7 millió EUR-ra becsülik. Az új 
mesterkeverék üzem 18 000 tonna/év prémium minőségű, fehér színű mesterkeverék 
előállítására lesz képes, amelyet „lélegző”  élelmiszercsomagolásokhoz ajánlanak.  

A Schulman az új befektetésekkel kívánja jelentősen megnövelni a kibocsátását 
és tovább erősíteni a piaci jelenlétét az európai, közel-keleti és afrikai (EMEA régió) 
országokban.  

J. P. 
CHEManager International, 2015. 5. sz. p. 15. 
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Covestro  – új név a világcégek között 

A Bayer bejelentette, hogy 2015.szeptember 1-től MaterialScience üzletágának új neve 
Covestro lett. A cég tőzsdére vezetését is tervezik, legkésőbb 2016 közepéig. 

Az új név C és O betűje a „collaboration” (együttműködés) szóra, a „vest” az invest (be-
ruházni) szóra utal, míg a három utolsó betű „stro” jelzi a cég erejét (strong). 

A Covestro új igazgatósága a cég jövőjét az innovatív polimerekben jelölte meg. 
O. S. 

www. bayer.com 


