
MŰANYAGOK PIACI HELYZETE 

 
Mi történt a világ műanyagiparában 2012-ben? 

 
Az alábbi cikkben az olvasó áttekintést kaphat a világ műanyagipara 2012. évi legfonto-
sabb eseményeiről. A befektetések zöme még mindig Ázsiába irányul, de Európában is 
eseménydús volt az elmúlt év. Néhány változás Magyarországot is érintette. 
 

Tárgyszavak: világ műanyagipara; vállalati hírek; befektetések. 
 
 

Január 
Jelentős oroszországi befektetési terveiről tájékoztatott év elején a német 

ThyssenKrupp Uhde és a Faurecia (Franciaország központú autóalkatrész-gyártó cso-
port) vállalat. A Lego Magyarországon bővíti tevékenységét. A spanyol Gamesa Indiá-
ban új létesítményt helyezett üzembe, Kínában feldolgozó ipari központot alakít ki.  

Magyarországon három műanyagcső-gyártó vállalat ellen nyújtottak be keresetet 
a kartelltörvény megsértése miatt, a Mega Brands a Lego ellen jogsértés miatt indított 
eljárást.  

Az ADM felmondta a Metabolixszal kialakított kapcsolatát, amely biopolimerek 
gyártására vonatkozott. 

 
Február  

A spanyol GrupoAntolin felvásárolta az olasz CRS műanyag-feldolgozó üzemet, 
és új gyárat alapított Szlovákiában. Kelet-Európában számos vállalat, többek között a 
Lifocolor és a Plastiflex bővíti tevékenységét. A Husky Injection Molding Indiában új 
vállalatot létesít. A Weener Plastic az USA-ban részvénytársaságot alapít, továbbá 
együttműködést szervez a bioműanyagot gyártó NatureWorks és BioAmber céggel.  

A Solvay kivonul a csőgyártó piacról és a Pipelife részvényeit társának, a 
Wienerbergernek adja át. 

Az amerikai Key Plastics alaptevékenységére összpontosítja figyelmét és öt eu-
rópai vállalkozását eladja. A japán Arrk felszámolja magyarországi leányvállalatát. 
(Azóta a tiszaújvárosi vállalat Tisza Automotive Kft. néven folytatja működését). 

 
Március  

Németországban robbanás történt az Evonik vegyipari üzemében, egy ember 
meghalt, és a jelentős anyagi károkon túlmenően ellátási zavarok adódtak a 12-es poli-
amidok piacán.  

A Linpac Allibertet egy részvénytársaság vásárolta meg. A Boryszew átvette az 
Ymos részvényeit. A BASF a szélenergia hasznosítása terén kínálkozó lehetőségeinek 
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növelése céljából a B.C. Foamot, a borpalackozó Phillip Schneider a Pfefferkornt vá-
sárolta meg.  

A spanyol Gamesa és a német Wiedenhammer az Egyesült Királyságban fektet 
be. A Faurecia Kínában épít új gyárat.  

A Clariant Németországban kutatóközpont létesít, a befektetés költségelőirányza-
ta 100 millió EUR. 

 
Április  

Számos cég tervezi tevékenységének bővítését Ázsiában, ezen belül elsősorban 
Kínában; a DSM erre a célra 1 Mrd USD (800 millió EUR) befektetést irányzott elő. A 
német Albis 10 M EUR ráfordítással Kínában épít új gyárat; a KraussMaffei bővíti 
ottani gyárát; az Engel és a Plastisud közös kupakgyártó üzemet épít.  

A BASF Indiában bővíti ipari tevékenységét, a Kraiburg Malajziában növeli TPE 
kapacitását. 

A Dow Európában két polisztirolhabgyárát, a Promens Franciaországban autóal-
katrész-gyártó üzemét zárta be. A 3D nyomtatókat gyártó Stratasys és az Objet egye-
sül. A Nolato felvásárolta a Cope Allman Joycare-t, az SGL a portugál Fisipet. 

 
Május 

A Lanxess bejelentette, hogy Antwerpenben 75 M EUR befektetéssel 90 ezer 
tonna kapacitású műanyaggyárat épít. A Wipak Spanyolországban, Llinars del 
Valleban új gyárat épített. 

A Faurecia a Fordtól megvásárolta az Automotive Components Holdingot, a gép-
kocsik belső alkatrészeit gyártó legnagyobb észak-amerikai vállalatot. 

Az olasz Finproject Indiában és Mexikóban eszközölt beruházásokat. A német 
Renolit műanyagfólia-gyártó cég megvásárolta a kínai Austar gyógyászati célú fóliá-
kat gyártó részlegét.  

Az ECO Plastics és a Coca-Cola Enterprises az Egyesült Királyságban közös 
műanyaghulladékot újrahasznosító vállalatot alapít. 

 
Június  

Több vállalat határozta el anyagi helyzetének javítását. A Portola Packaging be-
zárta kozmetikumot csomagoló részlegét, továbbá amerikai és kínai létesítményeit. A 
svéd Autoliv ugyancsak megszüntette Mekan kirendeltségét. Hírek vannak a 
KraussMaffei Group eladásáról.  

A kínai Yapp Csehországban épített üzemet. Az Azelis műanyag üzletágát a 
Gazechim Plastics vásárolta meg. Az autóalkatrész-gyártó Mann + Hummel negyedik 
vállalatát nyitotta meg Kínában. A finn Wipac megvásárolta a talpas zacskókat gyártó 
olasz Bordi Carlot. 

 
Július 

Ebben a hónapban pezsgett az európai csomagolóipari ágazat piaca; az Elasto 
Müller Kunststoffe felvásárolta a német European Plastic Sealanst (EPS). Az Uflex új 
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üzemében indította meg a termelést Lengyelországban. A Rexam 562 M EUR-ét elad-
ta testápoló szereket csomagoló vállalatát. A Mondi megvásárolta a műanyag csoma-
golóeszközöket gyártó Nordenia csoportot.  

A Clariant és a Dutch Wiefferink vegyesvállalatot épít Lengyelországban. A 
Lanxess bővítette tevékenységét Észak-Karolinában. 

A Visteon felhagyott tervével, hogy kínai autóalkatrész-gyártó tevékenységét kí-
nai beszállítónak adja át. A franciaországi központú Nief Plastic Group megvásárolta a 
német műanyaipari Poschmann céget. 

 
Augusztus  

Kedvezőtlen gazdasági környezetben számos szanálásra került sor. A belga köz-
pontú Tessenderlo vegyipari óriás bejelentette, hogy PVC profilt gyártó Profialis rész-
legét el kívánja adni. A Bemis műanyag-feldolgozó társaság bezárja Franciaországban, 
az USA-ban, Mexikóban és Brazíliában működő gyárait. 

Kedvezőbb hírek: az olasz Rapi az USA-ban bővítette tevékenységét, a francia 
Segepo műanyag-feldolgozó vállalat Lengyelországban üzembe helyezte új gyárát.  

A Helix Medical tulajdonhányadot szerzett egy ír gyógyászati cégben; az 
Ensinger a skót Jet Engineering vállalatot, a Röchling Engineering Plastics a Maywo 
Kunststoff céget vásárolta meg. 

 
Szeptember  

A Faurecia felvásárolta a Plastal France üzemet és ezzel szorosabbra fűzte a 
Dailmerrel kialakított együttműködését a Smart kisautó szériagyártásában is. A spa-
nyol Grupo Maier megvásárolta az olasz Cromoplastica részvényeinek 50%-át; Indiá-
ban a Varroc Group és a francia Plastic Omnium megszüntette közös vállalatukat.  

A kanadai befektető csoport, az Onex Corporation 568 M EUR-ért megvásárolta 
a KraussMaffei céget.  

A műanyag dobozokat, vödröket, profilokat gyártó globális Jokey Plastic válla-
latcsoport és a német fröccsszerszámgyártó Boryszev Oroszországban együtt épít vál-
lalatokat. A főleg gyógyászati eszközöket gyártó német Gerresheimer Csehországban 
és Kínában szándékozik gyárakat építeni, 

A recesszió miatt kialakult kedvezőtlen piaci viszonyok közepette az Uponor és a 
KWH csoport közös vállalatban folytatja a csőgyártó rendszerek fejlesztését.  

 
Október  

A továbbra is rossz piaci helyzetben a DOW bezárja világszerte működő vállala-
tainak egy részét (20 üzemet) és 2400 munkahelyet számol fel. A Ford Belgiumban és 
az Egyesült Királyságban leállítja és értékesíti összeszerelő gyárait. Az Azelis eladja 
műanyagkompozit-gyártó üzemét. 

A DuPont világszerte alkalmazott 75000 munkatársának 2%-át, 1500 főt a kö-
vetkező egy-másfél évben elbocsátja.  
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A Coca-Cola Franciaországban hulladék-visszaforgató üzemet létesít. A Lego 
Csehországban bővíti kapacitását. A 3D Systems Hollandiában prototípusgyártó válla-
latot vásárol. 

 
November  

A gazdasági környezet némileg javult. Többek között ennek hátterében a német 
fóliagyártó Klöckner Pentaplast 39,6 M EUR befektetésével Portugáliában, Brazíliá-
ban és Kínában bővíti kapacitását. A francia Plastic Omnium Indiában épít új gyárat.  

Az adalékgyártó német Baerlocher Kínában üzembe helyezte új létesítményét. A 
BASF Polyuretanes Németországban néhány millió EUR befektetéssel bővítette TPU 
gyártó kapacitását.  

A japán Tokai Rubber Industries (TRI) Lengyelországban gumialapanyag-gyártó 
üzemet épít, amelynek előirányzott költsége 10,8 EUR. A japán Toyota csoporthoz 
tartozó autóalkatrész-gyártó Boshoku Csehországban építkezik.  

Oroszországban elvetették a PET söröspalackok bevezetésének ötletét. 
 

December  
Az Evonik újjáépítette nyolc hónappal korábban felrobbant 12-es poliamidot 

gyártó üzemét. A Nypro szakmai tanácsadó és fejlesztő vállalkozás Írországban bőví-
tette tevékenységét. A Veka Franciaországban továbbfejlesztette hulladék-visszafor-
gató tevékenységét.  

Koreában a Hanwha műanyag-feldolgozó vállalat csehországi vállalkozásának 
kapacitását növelte. A svájci műanyagipari szakértő vállalkozás, a Maag Automatik 
Kínában alapított új vállalatot. A DSM szervizközpontot létesített Hyderabadban 
(Andhra Pradesh, Dél-India). A kínai Wuhu Conch Profiles 24 ablakprofilgyártó 
extrudert rendelt a Battenfeld-Cincinnati vállalattól. A 3D-s nyomtatókat gyártó 
Stratasys (USA) és Objet (Izrael) vállalat egyesítette tevékenységét.  

 
Összeállította: Dr. Pál Károlyné 

 
Looking back at 2012 = European Plastics News, 40. k. 1. sz. 2013. p. 24–25.  

 

Oroszországban bővít az autóalkatrész-gyártó Faurecia 

A franciaországi központú Faurecia – a legnagyobb autóalkatrész-gyártó cégek 
egyike – 30 millió EUR beruházással két gyárat létesít Oroszországban. A gyárak az 
ország autóklaszter-központjában, Kalugában 2012-ben második felében már meg-
kezdték működésüket. Az egyik gyárban kipufogó rendszereket, a másikban belsőtéri 
alkatrészeket, elemeket gyártanak. Kezdetben 300 alkalmazottat foglalkoztatnak. 

 
            O. S. 

European Plastics News, 39. k. 2. sz. 2012. p. 7. 

www.quattroplast.hu 


