MŰANYAGOK PIACI HELYZETE
A Sibur megküzd az alacsony olajárral
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Az olajárcsökkenés hatása Oroszország gazdaságára
Az 1995-ben alapított moszkvai központú Sibur Oroszország legnagyobb petrolkémiai és gázipari óriáscége. Kezdetben részvényeinek 38%-a állami tulajdonban volt,
míg a fennmaradó 62% közkézen forgott. 2014-re a közel hetven országban jelenlévő
és 25000 munkatársat foglalkoztató cégcsoport teljesen magántulajdonba került.
2014 második felében a Sibur számára a nemzetgazdasági környezet nem alakult
túl kedvezően. Az olaj világpiaci ára folyamatosan csökkent, és így elmaradtak az
orosz gazdaság számára létfontosságú nyersanyagárakból származó exportbevételek.
2014-ben Oroszországban 526 millió tonna kőolajat termeltek ki és ebből 221 millió
tonnát exportáltak. Az ország napi olajkitermelése 10,5 millió hordó, amelynek menynyisége a következő években sem fog csökkenni. Az export árbevétele 2014-ben kb.
200 milliárd USD volt, amikor az olaj ára hordónként még átlag 90 USD volt. További
csökkenésnél, pl. 50 USD/hordó ár mellett az export árbevétel kb. 110 milliárd USDre csökken, ami 90 milliárd USD-vel kevesebb, mint a 2014. évi árbevétel. Oroszországban a kőolaj- és földgázexport adja az összes export 70%-át, a költségvetés bevételeinek 52%-át. Oroszország a világon a második legnagyobb kőolaj- és földgázkitermelő és -exportőr Szaúd-Arábia után.
A nyugati hatalmak Oroszországgal szemben alkalmazott gazdasági szankciói és
más kedvezőtlen tényezők hatására az orosz gazdasági növekedés is fokozatosan lassult. Az olajárak alakulása a költségvetésre is jelentős részben kihat, mivel a 100 dolláros hordónkénti olajárhoz szabták az orosz költségvetés egyensúlyi állapotát. Mindezen tényezők miatt a rubel árfolyama 2014-ben átlagosan 20%-kal csökkent a 2013.
évihez képest, ami az év utolsó negyedévében felgyorsult, és 2014 decemberében elérte a 70%-ot. 2014 októberének utolsó hetében az orosz jegybank 8%-ról 9,5%-ra emelte a jegybanki alapkamatot; az éves szinten számított inflációs ráta elérte a 8,3%-ot.

A Sibur termékpalettája és főbb pénzügyi adatai
A Sibur 2015. évi árbevételének termékek szerinti megoszlását az 1. ábra mutatja. A gyártott termékek 51%-át exportálták, túlnyomóan dollárért, ami ellenállóbbá
teszi a vállalatcsoportot a rubelválsággal szemben. A petrolkémiai ágazat részesedése
36%-ot tett ki. A gyártott műanyagok mennyisége meghaladta a 1,5 millió tonnát.
2014-ben a csoportszintű bevétel ugyan 34%-kal emelkedett és elérte a 361 milliárd rubelt, ugyanakkor a nettó profit 45%-kal 25 milliárd rubelre esett vissza az előző
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évhez képest. A bevételi forrásoknak csak egy részét érinti az olajár. A Sibur petrolkémiai tevékenységéből származó bevételek nincsenek közvetlen összefüggésben az alacsony olajárakkal. A gyengébb rubel előnyös is, mert a termékek nagy része Oroszországon kívül kerül értékesítésre. A hazai értékesítésnél is a világpiaci árak érvényesülnek. A rubel leértékelődése a belföldi piacon csökkentette a műanyagok importját. A
Sibur külföldi piaci pozíciói is kedvezőbben alakulnak, mint ahogy korábban gondolták.
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1. ábra A Sibur árbevételének megoszlása termékcsoportok szerint
megjegyzés: LPG: liquefied petroleum gas (cseppfolyós propán-bután gáz);
műanyag alapanyagok: PE, PP; műanyagok (PET, PS, BOPP, akrilátok)
A 2015. évi adatok is kedvezőek a gyengébb rubel és az alacsony olajárak ellenére. A 2015 első negyedévére alacsonyabb kereslettel számoltak, azonban az adatok
szerint még növelték is piaci részesedésüket. Új finanszírozási forrásra nincs szükségük, habár a nemzetközi pénz- és tőkepiacok rendelkezésükre állnak.

Új beruházás
A Sibur 2014 decemberében írta alá a finanszírozási szerződést a tobolszki
ZapSibNeftekhim építéséről, amelynek alapkövét 2015. február 17-én tették le.
Tobolszk Nyugat-Szibériában található, a Tyumenyi területhez tartozik és Szibéria
egyik legrégibb orosz alapítású városa. A tobolszki ZapSibNeftekhim lesz a Sibur és
egyben Oroszország legnagyobb petrolkémiai projektje. Az átadás eredeti 2019-es
időpontját egy évvel kitolták, a hatalmas létesítmény várhatóan 2020-ra lesz kész. A
projekt tervezett költsége kb. 9,5 milliárd USD, évi 1,5 millió tonna PE-HD és PELLD, valamint 500 000 tonna PP gyártását tervezik.
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