MŰANYAGOK PIACI HELYZETE
Belgium műanyagipara
Belgiumban az egy főre jutó műanyag-felhasználás közel 200 kg, a megtermelt műanyagok mennyisége egy főre vetítve pedig ennek mintegy a kétszerese. A műanyagfeldolgozás kapacitáskihasználása meghaladja a 80%-ot, azonban a magas munkabérek
fékezik az ágazat versenyképességét.
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Belgiumban másfél év óta ideiglenes kormány irányítja az országot, és ez kedvezőtlenül hat a gazdasági életre is. Az államadósság mértéke a GDP 97%-a. (Görögországban ez a mutatószám 147%, Olaszországban 117%). A gazdaság helyzetét jelzi,
hogy 2011 első félévében a konjunktúraindex folyamatosan romlott. A belga Műanyag- és Gumi-feldolgozó Vállalatok Szövetsége (Federplast) szerint 2011 júliusában a kapacitások kihasználása 82,75%-ot tett ki, ez az eredmény alig egy százalékkal
marad el az előző évitől, nemzetközi összehasonlításban továbbra is jónak mondható.
Hasonló eredményekről számolt be a német műanyagipar szakirányú szervezete
(GKV) is.
A közvélemény szerint Belgium a sör, a rágcsálnivalók és a csokoládé országa,
azonban a műanyag-feldolgozó ipar fellegvára is. A Benelux országokban mintegy
1200–1300 műanyagipari vállalat működik, ebből 600 műanyag-feldolgozó; közöttük
számos olyan, amelyben csak egy feldolgozógép található. A Federplasthoz 254 műanyag- és gumi-feldolgozó vállalat tartozik, ezek 23 ezer embert foglalkoztatnak, éves
eredményük 8 Mrd EUR, ami az ágazat 80%-át jelenti. A Federplast együttműködik a
szerszámgyártó szövetséggel is, és együttesen 306 vállalatot képviselnek, 34 ezer embert foglalkoztatnak, együttes éves forgalmuk 14,7 Mrd EUR.
Európa egészén belül a flamand és a vallon térség műanyagipara mérsékelt jelentőséggel bír, azonban ha teljesítményét egy lakosra vetítjük ki, az ágazat megítélése
más megvilágításba kerül. Belgium 10,8 millió lakosa az európainak mindössze 2,1%a. A Federplast elemzése szerint ezzel szemben az ország műanyag-feldolgozó ipara az
EU-n belül 5%-kal részesedik. Még jelentősebb, hogy a térségen belül a műanyagok
10%-át itt gyártják. Az ágazat néhány belgiumi adatát az Európában és a világ más
térségben megfigyeltekkel az 1. és 2. ábra szemlélteti.
A KI adatbank szerint a belgiumi Polyglobe az EU polisztirolgyárai kapacitásának 23%-át teszi ki, további polisztirolgyárak Németországban a Styrolution; Svájcban a Styron; Franciaországban a Total Petrochemicals, kapacitásuk összesen 565
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ezer tonna. A PE gyártók Bécsben a Borealis, Európában a DOW, az USA-ban az
Exxon Mobil, az Egyesült Királyságban az Ineos és Belgiumban a Total, amelynek
2,4 millió tonnás kapacitása az európainak 20%-a. A belga polipropilénkapacitás (2,05
tonna) ugyancsak egyötöde az európai Borealis, Ineos, és Total kapacitásának. A belga
Albert II az EU poliuretángyártásából 26%-kal részesedik.
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1. ábra. Egy lakosra számított műanyaggyártás és -felhasználás
néhány európai országban 2009-ben
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2. ábra. Egy lakosra számított műanyaggyártás és -felhasználás Belgiumban
és a világ más térségeiben 2009-ben
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Jelentős a műanyagipar szerepe a belga gazdaságban és a külkereskedelmi forgalomban is számottevő; a Nemzeti Bank adatai szerint az ország műanyag- és gumiexportjának értéke 2000 és 2010 között megkétszereződött, értéke közel 11 Mrd EUR-ra
nőtt. Az ágazatban a foglalkoztattak száma állandóbb, mint az ipar más területein. Az
iparág eredményeire kedvező hatást gyakorolnak a jó közlekedési viszonyok, ezen belül a három nagy kikötő: Antwerpenben, Zeebrüggben és Gentben; a nagy kapacitású
csővezeték-hálózat, az integrált termelési rendszerek, különös tekintettel a klaszterekre
és a kitűnő oktatási intézmények széles rendszerére.
A képzés a jelen és a jövő záloga. Az ágazatban dolgozók termelékenysége Európában a legjobb. A belga műanyagiparban az egy foglalkoztatottra számított termelési
érték 2008-ban 79 900 EUR-t tett ki, Ausztriában 67 500 EUR-t, Hollandiában 65 400
EUR-t, Németországban 55 600 EUR-t. A Federplast szerint a belga műanyagipari
vállalatok további növekedést irányoztak elő. A műanyagiparban 2011-ben az előző
évhez viszonyítva a vezetők 70%-a (korábban 42%-a) az egy munkavállalóra számított
termelést tovább kívánja növelni; 38%-a (korábban 23%-a) további felvételeket tervez;
a megkérdezettek 9%-a (korábban 15%-a) számol a termelés csökkenésével; 13%-a
(korábban 19%-a) elbocsátásokat tervez. A belga vállalatok 2011 első félévében Németországból 9,2%-kal kevesebb műanyag- és gumiipari gépet importáltak, amelyek
értéke 23,1 millió EUR-t tett ki.
A csatorna partja és a Maas között tehát miden napfényben ragyog? A kép nem
teljesen idilli. A magas bérszínvonal rontja a versenyképességet. Európában a belga
béreket és a termelékenységet együtt értékelve a Federplast elemzése szerint a belgák a
lengyelek, a csehek, az angolok és az osztrákok mögé sorolhatók, de még mindig a
németek, az olaszok, és a franciák elé.
A magas műanyagárak a feldolgozóvállatok piaci pozícióját tovább nehezítik, és
az euróválság is okozhat gondokat. A belga műanyagipar helyzete azonban változatlanul kedvező. A jövő ennek ellenére rejt magában kockázatokat, különösen akkor, ha az
euró válságát gazdasági hanyatlás követi, ez kedvezőtlenül érintheti a műanyagipart is.
Összeállította: Pál Károlyné
Länderreport: Belgien = Kunststoff Information, 2075 (220361-0) 16.09.2011.

Orosz érdeklődés az Oltchim iránt
A román állam 2012-ben eladásra kívánja felkínálni a vegyipari alapanyagokat és
PVC-t gyártó Oltchim SA részvényeinek 54,8%-át. Nemrégen az orosz energiaszektor
egyik jelentős szereplője, a Gazprom érdekeltségébe tartozó Tise csoport (www.
tisegroup.com) képviselői jártak Romániában, akik vásárlási szándékuk mellett közölték, hogy a vállalatot tovább kívánják működtetni.
Az Oltchim üzemi vesztesége az idén hasonló nagyságú lesz, mint tavaly volt.
Novemberben 1000 munkavállalójukat ideiglenes szabadságra küldték.
KI 220846-0, 2011.11.15.
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