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PRODUSERER MINDRE: Et
oljeanlegg nær den saudiarabiske
byen Khouris.
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Selger
mindre
olje

ENERGI: I februar

eksporterte OPECs
største produsent mindre
olje enn noen gang siden
sommeren 2015.

Thomas Hilmersen
thomas.hilmersen@finansavisen.no

Saudi-Arabia begynte året med
å eksportere 7,7 millioner fat olje
per dag (FPD).
I februar falt nivået til bare
6,95 millioner, mindre enn
noen gang siden mai 2015.

Økte produksjonen
Landets produksjon steg imidlertid til ti millioner FPD, rundt
300.000 mer enn i årets første
måned. I fjor høst lovte SaudiArabia å begrense utvinningen
til maksimalt 10,058 millioner
FPD i perioden januar-juni.
Det lavere salget til utlandet
skyldtes dermed økt innenriks
forbruk, idet lokale anlegg raffinerte 26 prosent mer råolje
enn i januar.
I tillegg forbrente saudiarabiske kraftverk mer brensel, og
landets råoljelagre fortsatte å
vokse. Sistnevnte utgjorde ved
utgangen av februar 264,7 millioner fat, tilsvarende nesten en
måneds produksjon.

Stengte raffineri

INVESTERER I VEKST: Strukturplast skal bruke 20–30 millioner kroner på nytt

MARITIM NISJE: Stukturplast lager blant annet propellkapper, fendere,

bygg, maskiner og kompetanse. 

brygge-pullerter og annet skips- og bryggemateriell.

Gjennom et livsløp er plastkomponenter mer bærekraftig enn
tilsvarende deler i stål eller aluminium, sier Lindivk.
De neste par årene ser han
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for seg å satse 20-30 millioner
kroner i nytt bygg, maskiner og
kompetanse.
– I år budsjetter vi med 55
millioner kroner, og målsetting

om 80 millioner kroner i omsetning i 2020. Vi tror absolutt det
er realisme i å doble omsetningen
frem til 2020, men da må vi også
doble kapasiteten, sier Lindvik.
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Noe av forklaringen på økningen i år er bedriftens oppkjøp av konkurrenten Mjøsplast,
en bedrift på Moelv med åtte
ansatte.

Ifølge Bloomberg henger de økte
raffineringsvolumene delvis
sammen med at Saudi Aramco,
verdens største oljeselskap, planla
å stenge et av sine største anlegg
fra sent i februar til midten av
mai.
Raffineriet hvor det utføres
vedlikeholdsarbeid skal ha en
kapasitet på 120.000 FPD.
Verdien av brent råolje har
uansett steget med nesten ti prosent siden årets foreløpige bunn
den 23. mars. Meldinger om at
Saudi-Arabia i forrige måned økset sin produksjon til rundt 9,9
millioner FPD bidro til utviklingen. Tallet er ennå ikke bekreftet av landets myndigheter, men
også eksportstatistikken tyder
på at OPECs viktigste medlem
pumper opp mindre olje enn før.

