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2.2 A kőolaj-feldolgozó ipar helyzete 

Németországban 
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Az utolsó év nehéz volt. A német kőolajipar a 2002-es évben a fel-

dolgozó és értékesítési szektorban csak 2 EUR/t termékre vetített átla-
gos adózás előtti eredményt ért el. Ez a 2001-es évi 11 EUR/t-s ered-
ményt meg sem közelíti.  

Hogy milyen erősen függ a finomítók jövedelmezőségi helyzete a 
külső körülményektől, mutatja a helyzet eddigi alakulása. A német fino-
mítók stabil piaci helyzetéről nem beszélhetünk sem most, sem a jövő-
ben. 

2003 első negyedévében jelentősen javult a német finomítóipar jö-
vedelmezőségi helyzete. Miként 2001-ben, a finomítók az USA meg-
növekedett keresletéből profitálnak. Az Egyesült Államok több kőolajter-
méket szerzett be európai finomítókból, mivel az ellátását megzavarta 
a venezuelai általános sztrájk és a nigériai belső nyugtalanság miatt 
visszaesett szállítás. Ezek a hatások azonban már megszűntek, így a 
finomítók haszna az újból növekvő olajárak mellett jelentősen vissza-
esett. 

Az elmúlt évben a kőolajtermékek belföldi eladása, 118 M tonnával, 
közel 4%-kal a 2001-es szint alatt alakult, és ezzel erősebben csökkent 
a vártnál. Legfőképp a könnyű fűtőolaj és a dízel üzemanyag iránti ke-
reslet volt kisebb, mint előre jelezték. 

Idén a belföldi forgalom további csökkenésére számítanak. A fo-
gyasztóknál fennmaradnak a magas árak okozta felhasználási korláto-
zások. Az üzemanyagoknál várható körülbelül 4%-os mínuszt nem lesz 
képes kiegyenlíteni a fűtőolaj keresletének növekedése. 2020-ig a Kő-
olaj-gazdasági szövetség (MWV) további fogyasztáscsökkenést jósol, 

 



körülbelül 108 M t-ig. Ezzel Németország primerenergia-felhasználásá-
ban a kőolaj részesedése a mai 38%-ról körülbelül 34%-ra esne vissza. 

Kőolajellátás 

A csaknem 105 M tonnával az MWV kijelentése szerint a 2002-es 
évben a nyersolajimport a megelőző év szintjén maradt. A körülbelül 
32 M tonnás orosz szállítások fedezték a német nyersolajszükséglet 
30%-át. Az egykori Szovjetunió összességében megemelte a Németor-
szágba irányuló exportját kb. 8%-kal, majdnem 39 M tonnára. Ez kere-
ken 37%-os részesedést jelent a nyersolajbevitelben. A legnagyobb nö-
vekedési arányt, jó 19%-kal, Kazahsztán érte el, amely ezzel a legfonto-
sabb szállító országok között a hatodik helyre lépett elő. Az északi-
tengeri forrásokból jövő szállítások 5% körül, jó 35 M tonnával csökken-
tek, és ezzel Németország nyersolajszükséglete fedésében 34%-os ré-
szesedést értek el. A Németországba irányuló norvég export majdnem 
7%-kal növekedett 22 M tonnára, ezzel szemben a Nagy-Britanniából 
jövő szállítások visszaestek, kb. 12 M tonnára. 

Az OPEC-országok jelentősége Németország nyersolajellátásában 
az elmúlt években folyamatosan csökkent. Az OPEC-országok az elmúlt 
évben a 20 M tonnával (-11%) még 20%-át sem adták a német nyers-
olajellátásnak. A hazai, kereken 3,5 M tonna termeléssel együtt a német 
finomítók nyersolajellátása 108,24 M tonnát tett ki. 

Olajszámla 

Az MWV adatai szerint a majdnem azonos mennyiségű importért 
2002-ben 20 Mrd EUR-t, 1,2 Mrd EUR-val kevesebbet kellett fizetni, mint 
az előző évben. 

Éves átlagban az országhatáron érvényes ár 191 EUR/t volt, és ez-
zel 11 EUR/t-val, azaz 6%-kal maradt az előző évi alatt. 

Átlagosan a termékimport-ráfordítások a 2001-es évi 277 EUR/t-ról 
241 EUR/t-ra csökkentek. Ez az áresés csak részben jött jól a német fel-
használóknak, mert az ökoadó további növelése az árcsökkenés nagy 
részét elvitte. 

A nettó olajszámla, amelyet a nyersolaj és kőolajtermékek behoza-
talának értékéből a nyersolaj és termékeinek exportjából származó be-
vételek kivonásával kapunk, 2002-es évre az MWV szerint 
23,2 Mrd EUR-t tett ki. Ezzel kereken 4,4 Mrd EUR-val, azaz 16%-kal 
esett 2001-hez képest. 

 



Kőolaj-feldolgozás és -értékesítés – 
finomítók 

Németország 14 finomítójának nyersolaj-feldolgozó kapacitása a 
2001-es évben a létesítmények optimalizálásával 113 M tonnáról közel 
114 M tonnára nőtt. Az MWV szerint jelentős változások következtek be 
a kéntelenítő kapacitásban. Ez 2002 végén 85,2 M tonnát tett ki (+6 M t). 

Ez a kőolajiparnak az üzemanyagok további kéntelenítése érdeké-
ben tett hatalmas beruházásaira vezetendő vissza. Ezek a környezetvé-
delmi beruházások oda vezettek, hogy a német piacon 2003. január 1.-
től csak kénmentes üzemanyagokat kínálnak, a német finomítók nagy 
hátrányára, amelyek versenyhelyzete ezáltal európai összehasonlítás-
ban romlott.  

Az előző évben közel 116 M tonna nyersolajat és félkész terméket 
árusítottak. A nyersolaj-felhasználás, kereken 107 M tonnával, alig volt 
az előző évi felett, a termékfelhasználás majdnem 5%-kal, közel 
9 M tonnára csökkent. Ez a finomítókat 93,8%-osan terhelte le.  

A termékszerkezetben bekövetkezett eltolódások főként a közepes 
desztillátumokban adódtak. A közel 27 M tonnás többlet által a dízel 
üzemanyag előállítása 10%-kal nőtt. Először fordult elő, hogy több dízel 
üzemanyagot gyártottak, mint Otto-motor üzemanyagot. A dízeltermelés 
növelése a könnyű fűtőolaj rovására történt, amelynek a termelése 
majdnem 10%-kal, közel 20 M tonnára csökkent. 

Kőolajforgalom 

A kőolajtermékek belföldi forgalma a 2002-es évben 4%-kal esett, 
közel 118 M tonnára. A fűtőolaj-eladás mennyisége majdnem 11%-kal, 
közel 29 M tonnára esett az előző évihez képest. Egyébként 2001-ben 
az alacsony fogyasztói készletek és a 2000-es évhez képest lecsökkent 
árak jelentős keresletnövekedéshez vezettek. 

A benzineladás az előző évihez hasonlóan tovább csökkent. Első-
sorban a takarékosabb új járművek és az üzemben tartott járművek kö-
zött a benzinüzeműek arányának csökkenése a dízelüzeműek javára, 
2002-ben a benzinkereslet közel 3%-os csökkenéséhez vezettek. A dí-
zelüzemanyag-eladás az új dízelüzemű személygépkocsik növekvő ki-
bocsátása ellenére 29 M tonna körül, az előző évi szinten maradt. Az 
MWV a gyenge konjunkturális fejlődést tette felelőssé, amely a teherfu-
varozás iránti keresletet, és ezáltal a dízelüzemanyag-felhasználást 
csökkentette, valamint főleg a tehergépjárműveknél érvényesülő gyakor-

 



latot, amennyiben a szomszédos, kisebb kőolajadó-tételekkel kedvezőbb 
árat alkalmazó országokban tankolnak.  

Az összes belföldi eladás jó 47%-a esik a közúti forgalom üzem-
anyagaira. A könnyű tüzelőolaj teszi ki az összforgalomnak közel egy 
negyedét, végül a nehéz tüzelőolajat hozzávéve a tüzelőolajok a belföldi 
felhasználás 30%-át teszik ki. 

A nehéz tüzelőolaj és a repülőgép-turbina üzemanyag kereslete be-
állt kereken 7 M tonnán, az előző év szintjén. 

Az MWV előrejelzése 

A Kőolaj-gazdasági szövetség abból indul ki, hogy a kőolaj-felhasz-
nálás 2015-ig 8%-kal csökkenni fog 108 M tonnára. 2020-ig további 6%-
kal fog esni, és ezzel már csak 102 M tonna lesz.  

A kőolaj mindamellett a jövőben is nagy előnnyel megőrzi vezető 
helyét az energiapiacon, jóllehet a részesedése a jelenlegi 38%-ról 34%-
ra fog csökkenni. Második legfontosabb energiahordozóként a földgáz 
meg fogja növelni aktuális részesedését 2020-ig 22%-ról 28%-ra. Ösz-
szességében a primerenergia-felhasználás Németországban a 2020-ig 
terjedő időszakban – a bruttó nemzeti össztermék 30%-os növeke- 
dése ellenére – a jelenlegi 489 M tonna kőszénegyenértékről 6%-kal, 
462 M tonna kőszénegyenértékre csökken. 

Az alternatív üzemanyagok és hajtások részesedése 2015-ig korlá-
tozott marad, és alig fogja a teljes személygépkocsi állomány 2%-át 
meghaladni. Az MWV a következő évtized második felében számol az 
alternatív hajtások érezhető növekedésével, 2020-ig a személygépkocsi-
állomány közel 5%-ánál.  

Az Otto-motor-üzemanyag eladása a mai 27 M tonnáról 2020-ig fo-
lyamatosan közel 17 M tonnára csökken. Ezzel sikerül a 90-es évek ele-
jének benzinfogyasztását közel megfelezni. 

Ennek oka a benzinüzemű személygépkocsik állományának fokoza-
tos csökkenése, elsősorban a dízelüzeműekkel történő helyettesítésük 
miatt, a csökkenő éves futásteljesítmény, továbbá a kisebb fajlagos fo-
gyasztású új járművek üzembeállítása. 

A benzinfogyasztás csökkenése a következő évtized második felé-
ben fel is gyorsulhat, ha az alternatív üzemanyagok és hajtások gyor-
sabban elterjednek a támogató politikai intézkedések hatására. 

A dízelüzemanyagnál a következő években még enyhe növekedést 
várnak, az elmúlt év 28,5 M tonnás kereslete 31 M tonnára nőhet 2007-
ig. Ennek oka a növekvő közúti teherforgalom és a dízel-személygépko-

 



csi állomány jelentős növekedése. A dízel-személygépkocsik állománya 
előre láthatólag a mai 7 M járműhöz képest 2020-ig megkettőződik.  

Ezeket a hatásokat 2007 után kompenzálja a takarékosabb új jár-
művek üzembe állítása, a dízelüzeműeknél is csökkenő éves futástelje-
sítmény, amelyet a teherforgalomban a járműpark jobb menedzselése 
hoz majd. 

A fűtőolaj-fogyasztás a fontos versenytársakkal, különösen a gázfű-
téssel szemben fennálló gazdasági előnyei ellenére csökkenni fog, 
2020-ig 21 M tonnára, és ezzel 30%-kal esik a 2000-es eladások szintje 
alá. 

Az olajfűtés energiahatékonyságában elért további előrelépések, 
például az égéshőhasznosító technológia erőteljesebb alkalmazása és a 
kénszegény fűtőolaj felhasználása csak feltételesen tudják a földgázzal 
való további helyettesítést csillapítani. Az új építkezésekben az olajfűtés 
részesedésének visszaesése, a hatékonyabb hőszigetelés az épülete-
ken, teljesen új technológiák bevetése, mint a tüzelőanyag-elemek fele-
lősek a fűtőolaj-felhasználás erőteljes visszaeséséért. 

 
1. táblázat 

Németország kőolajfogyasztásának előrejelzése 2020-ig, M t-ban 
 

Kőolajtermékek 2001 2002 2003 2005 2010 2015 2020 
Otto-motor üzemanyagok 
Dízelüzemanyagok 
Könnyű fűtőolaj 
Nehéz fűtőolaj, maradékok 
Kenőanyagok 
Ipari benzin 
Cseppfolyós gáz 
Repülőgép-turbina üzemanyag 
Bitumen 
Egyéb 
Részösszeg  
Újrafelhasználás 

27,9 
28,5 
31,9 
6,9 
1,1 

16,7 
2,9 
6,8 
3,1 
2,5 

5,8 

27,2 
28,6 
28,5 
6,9 
1,1 

16,4 
2,6 
6,8 
3,0 
2,6 

5,9 

25,8 
28,0 
29,0 
6,7 
1,1 

16,5 
2,6 
6,8 
3,0 
2,9 

5,8 

25,1 
30,2 
28,4 
6,0 
1,1 

16,9 
2,6 
7,1 
3,1 
2,5 

5,8 

23,0 
30,8 
24,8 
5,2 
1,0 

18,0 
2,7 
7,8 
3,0 
2,5 

5,6 

20,2 
29,2 
22,9 
4,8 
1,0 

18,7 
2,9 
8,4 
3,0 
2,3 

5,4 

16,7 
26,8 
21,1 
4,7 
0,9 

19,0 
3,2 
8,9 
3,0 
2,6 

5,3 
Belföldi forgalom 
Saját felhasználás és veszteség 

122,5

129,3 

117,8

124,8 

116,6

123,3 

117,2

123,8 

113,2 
6,5 

119,7 

108,0

114,4 

101,6 
6,3 

107,9 
Olaj részaránya a primer energia 
fogyasztásban, % 

 
38,2 

 
37,5 

 
37,1 

 
37,4 

 
36,2 

 
35,4 

 

128,3 123,7 122,4 123,0 118,8 113,4 106,9 

 
6,8 

 
6,9 

 
6,7 

 
6,6 

 
6,4 

Belföldi szükséglet 

34,3 
 

 



 

Még ha az utolsó két évben az ipari benzin felhasználása vissza is 
esett, hosszú távon növekedéssel kell számolni, amelyet elsősorban az 
etilén előállításához szükséges olaj iránti növekedő vegyipari igény segít 
elő. Így az MWV 2020-ig folyamatosan növekvő keresletet jósol egészen 
19 M tonnáig. 

A repülőgép-turbinák üzemanyag-felhasználása tekintetében az 
MWV csak 2004-től kezdve várja a légi forgalom föllendülését, amely 
mind a személy-, mind a teherforgalomra kihat. 2020-ig a légi közleke-
dés üzemanyag-szükséglete 30%-kal nő, 8,9 M tonnára.  

A nehéz tüzelőolaj felhasználása, beleértve a maradékolajokat, 
2020-ig a jelenlegi 6,9 M tonnáról mindössze 4,7 M tonnára, több mint 
30%-kal csökken. Emellett a nehéz tüzelőolaj csaknem teljesen eltűnik 
az áramtermelésből, és hosszú távon csak nyersanyagként marad meg 
a gazdaságban, amelyet elsősorban a vegyipar használ. 
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