HAZAI KRÓNIKA

A budapesti tagcsoport gyûlése
Május 7-én tartotta a PNYME papíripari szakosztályának budapesti tagcsoportja ez évi elsõ gyûlését,
amelyet – a már bevált rendnek megfelelõen – az iparág hazai és nemzetközi helyzetérõl szóló véleménycserés tájékoztatóval kezdõdött.
Annus Sándor a hazai papíripar legfontosabb
2001. évi termelési, felhasználási eredményeit az alábbi kerekített számokkal jellemezte: termelés 500.000 t,
import - 550.000 t, export - 350.000 t és felhasználás 750.000 t.
Juhász Mihály elmondta, hogy a világon 2001-ben
a papírgyártás stagnált, illetve enyhén visszaesett.
A legnagyobb csökkenés az újságpapírgyártásban
volt. Az árucellulóz árának hullámzása nem egészséges jelenség. Most konszolidálódik a helyzet, várható, hogy jövõ márciusra kb. 500 USD/t lesz az ára.
Érdekes jelenség, hogy a cellulóz nagyarányú áringadozása nem hatott a papírárakra. Ez annak is
köszönhetõ, hogy az árucellulóz részaránya csökken,

ezért nem feltétlenül ez határozza meg a papírárakat.
A beruházási kedv nem volt különösen élénk, ahogy ez a válság idején mindig volt.
Annus Sándor ez után ismertette a PNYME Tisztújító Közgyûlésén lezajlott választás eredményeit.
A tagcsoport vezetõsége is megújításra kerül.
A javaslatot a jelenlévõk egyetértéssel fogadták,
ennek megfelelõen a tagcsoport vezetõsége a következõképpen alakult meg:
- Moravcsikné File Katalin tagcsoport-vezetõ
- Nagyné Bognár Anna
- Térpál Sándor
A tagcsoport köszönetet mondott Annus Sándor
munkájáért.
A program következõ eseménye az Országos
Széchényi Könyvtár meglátogatása, ahol a könyvtár és
a restauráló mûhely munkájával fognak megismerkedni és a Széchényi-emlékkiállítást tekintik meg.

Hazai energiahelyzet
Villamosenergia
Az ipari nagyfogyasztók aggódnak, mert attól
tartanak, 2003 januárjától nem lesz valóságos verseny
a villamoseneriga-piacon. A legnagyobb kohászati,
vegyipari és papíripari cégek vezetõi május 8-án sajtótájékoztatón fejtették ki álláspontjukat. Ismeretes, hogy
az új villamosenergia-törvény a piacnyitás után lehetõséget adna a nagyfogyasztóknak, hogy maguk döntsék el, honnan és milyen feltételekkel vásárolják az
áramot. Az igények 50 százalékát importból is fedezhetnék, ám erre csak korlátozott lehetõségek vannak.
A hosszú távú áramvásárlási szerzõdések miatt
viszonylag kis mennyiségû szabad kapacitás lesz, és
az importáram nagy része is már le van kötve. Mint
elhangzott, egy-másfél éve még 1200 megawatt importlehetõség volt, most már csak 500 megawatt, de
700 megawattra lenne szükség – mondta Szaniszló
Mihály, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának elnöke.
Kovács F. László, a BorsodChem vezérigazgatója
a társaság versenyképességét félti a verseny hiánya
miatt. Különösen akkor lehet kritikus a nagyfogyasztók
számára a változás, ha a paksi áramot teljes mértékben a lakosság számára hasznosítják, így a többi
kapacitás átlagára kilowattóránként három forinttal
drágulna.
A Dunapack képviselõje szerint a magyar papírgyárak sokkal drágábban jutnak energiához, mint a
német és az osztrák versenytársaik. Mivel a hazai papírtermelés 60 százaléka exportra megy, az ener-
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giaköltségek pedig a gyártási költségek negyedrészét
teszik ki, a piaci pozícióikat féltik.
A Dunaferr, amely az ország második legnagyobb
energiafelhasználója, most azt mérlegeli, hogy inkább
megmarad a piacnyitás után is a közszolgálati fogyasztói kategóriában, mert valódi verseny hiányában
nem biztos, hogy megéri neki nagyfogyasztókat megilletõ kategóriába tartozni.
Gázüzlet
Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) igazgatósága
májusban megtárgyalta a Mol Rt. gázüzletágáról készített elõterjesztést, és véleményérõl, javaslatairól
tájékoztatja az MFB tulajdonosi jogait gyakorló minisztert.
Nem született konkrét javaslat a gázüzletkötés
feltételeirõl, vagy ha igen, azt nem tekintik
véglegesnek. László Csaba leendõ pénzügyminiszter
kijelentette, hogy az új kormány nem akarja megvásárolni a Mol gázüzletágát, és felkérte a jelenlegi
kabinetet, hogy ne is hozzon ilyen döntést.
Hernádi Zsolt, a Mol Rt. elnök-vezérigazgatója
kifejtette, hogy a lakosság terheinek enyhítésére többféle megoldás lehetséges, kidolgozásukban a Mol szívesen közremûködik. A gázüzlet eladására már a
FIDESZ kormány mûködése alatt nem kerülhet sor.
Ameddig nem lehet tudni, milyen lesz az új gázárszabályozás, addig nem is lehet reálisan felmérni a
gázüzlet értékét.
Forrás: Népszabadság, 2002.05.09.

