MŰANYAGOK PIACI HELYZETE
Piaci hírek
A Lego bővít Magyarországon
A dán játékgyártó Lego bejelentette, hogy a Nyíregyházán működő gyárát 125
millió EUR értékű beruházással bővíti. A bővítés méretére jellemző, hogy a tervek
szerint 2014-ben induló új üzemben 450 fröccsgépet helyeznek el, és 800–1000 főt
kívánnak alkalmazni, a jelenlegi 1200 munkatárson felül.
O. S.
European Plastics News, 2012. január 24.

Kínai csomagolóeszköz-gyártó cég Európában terjeszkedik
A kínai HCP Holdings Inc.(Sanghaj) egyike a legnagyobb kozmetikai célú műanyag csomagolóeszközöket gyártó cégeknek. 2011-ben árbevétele 160 millió USD
volt. Üzemei vannak Kínában, az USA-ban és Mexikóban. Vevői között kozmetikumokat gyártó világcégek találhatók, pl. a L’Oréal, a Maybelline és a Procter &
Gamble. A HCP képviselője bejelentette, hogy a Morgan Stanley tanácsadó cég segítségével Kelet-Európában keresnek gyártóhelyet, hogy rövidebb szállítási határidőkkel álljanak vevőik rendelkezésére. Az üzem létesítésére 12 millió USD-t irányoztak
elő.
O. S.
European Plastics News, 2012. január 16.

A Plasticos Castella beruházása magyarországi üzemében
A fröccsöntött élelmiszeripari csomagolóeszközöket gyártó spanyol Plasticos
Castella 2010 végén a Nyprotól (USA) megvette a Nagyigmándon működő fröccsöntő üzem 80%-át. Ez a Plasticos Castella egyetlen Spanyolországon kívüli gyára, neve
PlastiCast Hungary. Az átvétel óta már 5 millió EUR beruházást hajtottak végre,
többek között 11 új fröccsöntő gépet vásároltak. Kupakokat, különböző fajtájú és méretű élelmiszeripari edényzeteket gyártanak, szerszámban címkézett kivitelben is. Az
egészségügy számára is szállítanak csomagolóeszközöket.
Az új tulajdonos az üzem teljes létszámát megtartotta, és új termékek fejlesztését
tervezi. Az 5000 m2 alapterületű gyártócsarnokot a Nypro eredetileg elektronikai alkatrészek gyártására építette, azonban a készülékgyártás Ázsiába helyezése után profilt
kellett váltani.
O. S.
European Plastics News, 2012. március 16.
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Kínai fröccsöntő gépek Lengyelországban
A kínai fröccsöntőgép-gyártó, a Guangzhou Borch Machinery a Plastigo céget
bízta meg gépeinek lengyelországi képviseletével.
A Borch 15–3200 tonna közötti fröccsgépeket gyárt, amelyekkel 25 g–80 kg tömegű termékeket lehet gyártani. A 2002 óta működő cég évente 7000 darab fröccsöntő
gép gyártására képes. Fröccsgépeiket exportálják az USA-ba, Kanadába, Franciaországba, Spanyolországba, Olaszországba, Oroszországba és Törökországba. A másik
kínai fröccsgépgyártó a Haitian International Holdings is jelen van Lengyelországban.
O. S.
European Plastics News, 2012. január 11.

A Rehau Csehországban bővíti gyártókapacitását
Az extrudált és fröccsöntött termékek globális gyártója, a Rehau 3,2 millió EUR
értékű beruházással új üzemet hozott létre Csehországban autóipari alkatrészek gyártására. A Jevičkuban működő üzem alapterülete 7700 m2. A Rehaunak már működik egy
másik üzeme is Moravské Tŕebovéban, amelyet 2008-ban hoztak létre. Itt extrúziós
fúvással állítanak elő autóipari elemeket.
O. S.
European Plastics News, 2012. január 3.

Lengyelország műanyagipara
A lengyel műanyag-feldolgozó ipar mintegy 5000 vállalatának árbevétele 2011ben 13,8 Mrd EUR-t tett ki, amely 7,8%-kal haladta meg az előző évit.
Az alapanyag-gyártás 2010. évi adatai szerint 365 ezer t PE-t, 142 ezer t PS-t, 87
ezer t PA-t, 25 ezer t epoxigyantát állítottak elő, és ezek a mennyiségek rendre meghaladták az előző, 2009. évi mennyiségeket. A PP gyártás kismértékben csökkent: 358
ezer t-ról 341 ezer t-ra, a PVC gyártás pedig 258 ezer t-ról 196 ezer t-ra.
Az alapanyagok külkereskedelmi mérlege negatív, azaz az importált alapanyagok
mennyisége meghaladta az exportot. Az import összmennyisége elérte a 2,7 millió t-t,
értéke a 3,6 Mrd EUR-t. Többek között 701 ezer t PE, 398 ezer t PP, 301 ezer t PS,
361 ezer t PVC és 81 ezer t PA érkezett az országba. A legnagyobb importőr Németország volt, amelyet Belgium, Hollandia és Franciaország követett.
Lengyelország 1,3 millió t műanyag-alapanyagot exportált, 1,2 Mrd EUR értékben (269 ezer t PE, 213 ezer t PP, 60 ezer PS, 100 ezer t PVC és 79 ezer t PA). Az export zöme Németországba irányult (423 ezer t, 361 millió EUR). Jelentős exportpiacok
még: Olaszország (102 ezer t, 125 millió EUR), Ukrajna (75 ezer t, 74 millió EUR) és
Csehország (69 ezer t, 74 millió EUR).
O. S.
K-Zeitung, 10. sz. 2012. p. 41.
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