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2011 számos iparág számára volt zűrzavaros esztendő, pénzügyi nehézségekkel, 

amelyek az egész eurozónában országok biztonságát veszélyeztették. A műanyagiparra 
visszatekintve azonban számos pozitív esemény is történt, néhány ország piacai nőttek, 
mindenekelőtt Ázsiában. 

Január 

Januárban néhány európai cég jelezte, hogy tárgyalásokat folytat, amelyek révén 
tovább szeretné növelni jelenlétét a távolabbi piacokon. Az USA-ban a fóliagyártó 
német RKW a Danafilm céget, a svájci szerszámgyártó Mould Technologies Group 
a Magor Mouldot vásárolta meg. A biopolimereket gyártó olasz Novamont Észak-
Amerikában alapított új céget biodegradálható MaterBi műanyagmárkájának bevezeté-
se céljából.  

Ázsiában a DuPont shanghaji K+F részlegét fejlesztette. Kínában a műanyag au-
tóalkatrészeket gyártó német Helmbrechts csoport feldolgozóvállalatának kapacitását 
bővítette. 

Európában a francia Ercé Plasturgie felvásárolta a Plastef céget. A Lego Cseh-
országban bővítette kapacitását. A DuPont a bioműanyagok hatékonyabb fejlesztése 
érdekében megvásárolta a dán Danisco élelmiszeripari adalékanyag-gyártó vállalatot.  

Február 

Számos nagyobb vállalat volt kénytelen szűkíteni tevékenységét februárban. A 
legnagyobb közülük a multinacionális brit Rexam csomagolóipari vállalat, amely ku-
pak- és fedélgyártó üzletágát adta el az USA-ban a Berry Pastics csomagolóipari vál-
lalatnak. A kínai Wanhua megvásárolta a BorsodChem izocianátgyártó üzletágát, a 
svájci Clairant pedig a német Süd-Chemie AG-t 

Voltak jelentős bővülések is. A 20 országban 58 telephellyel rendelkező 
Röchling Csoport tagja, a műanyag alkatrészeket gyártó Röchling Automotive Ro-
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mániában, az USA-ban és Dél-Kelet-Kínában, a spanyol Grupo Antolin 
autóalkatrészgyártó Kínában és Oroszországban tervezi új gyárak építését. 

Voltak cégek, amelyeknek a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt üzemeket kel-
lett leállítani. A belga Recticel PUR habgyártó bezárja spanyolországi gyárát. A 
Schulman cégnek konszolidálnia kellett olaszországi és ausztráliai gyárait  

Fontos „biohír” volt februárban, hogy a Purac és az Indorama 100 ezer tonna 
kapacitású politejsavgyár (PLA) építését tervezi Thaiföldön 

Március  

A japánt sújtó erős földrengés és a cunami a világ számos vállalatának műanyag-
termelését vetette vissza. Ebben a hónapban azonban több cég már bővülésről számolt 
be. 

A Lanxess AG az USA-ban új keverékgyártó üzem építésével növelte világszer-
te jelentős műszaki műanyagokat gyártó kapacitását és a DuPont-tal alapított új közös 
vállalattal Németországban is bővítette termelését. A Gerresheimer Németországban 
gyógyászati célú műszaki műanyagokat fejlesztő központját bővítette, Brazíliában pe-
dig csomagolóeszközöket gyártó céget vásárolt. A Bayer MDI gyárának kapacitását 
növelte. 

Ázsiában az Owens Corning negyedik kínai kompaundáló üzemét nyitotta meg, 
a BASF pedig bővítette koreai gyárát. Ellenkező irányú mozgás is volt: A kínai GA 
Pack a németországi Halle-ban épít gyártóüzemet. 

Április 

A hónap legnagyobb eseménye az volt, amikor a Solvay bejelentette, hogy 3,4 
milliárd EUR-ért megvásárolja a francia Rhodia céget. A cél egy globális vegyipari 
társaság megteremtése. 

Ebben a hónapban több cég jelentette be, hogy terjeszkedni szándékozik Kelet-
Európában. Magyarországon a dél-koreai Samyang műszaki, főképp autóipari alkat-
részek gyártására alkalmas műszaki műanyagkeverékeket gyártó üzemet épített. A 
német Polymer-Chemie Oroszországban bővítette PVC keverékeket gyártó kapacitá-
sát. A belga Fremach Plastics N. V. műanyag-feldolgozó vállalat 10 millió EUR be-
ruházással Szlovákiában épített 6,3 ezer tonna kapacitású keverék- és autóalkatrész-
gyártó vállalatot. 

Ausztriában a Lenzing cég magánbefektetők konzorciumának adta el 
műanyagszálgyártó üzletágát. A francia Arkema megvásárolta a Total műanyag be-
vonatokat gyártó részlegét. Az orosz Nizhnekamsneftekhim petrolkémiai vállalat 
sztirolmonomer szállítására kötött szerződést egy finn feldolgozóvállalattal.  

Május 

A május viszonylag nyugodt hónap volt a műanyagiparban, néhány üzletkötés 
azonban elérte a fejlécek ingerküszöbét. Olaszországban a Negri Bossi megvásárolta a 
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robotgyártó Sytrama céget; egy műszaki műanyagkeverékeket is gyártó olasz cég, a 
So.F.Ter főképp autóipari kapcsolatainak bővítése érdekében a P-Group hasonló 
részlegét vette át. 

Bejelentettek kapacitásnöveléseket is. A Cereplast (USA) biodegradálható mű-
anyagok előállítására épít gyárat Olaszországban. A Ticona Kínában megkétszerezi 
Celstrain LFRT márkájú, hosszú üvegszállal erősített autóipari célú termékeinek gyár-
tókapacitását. Az olasz M&G csoport az USA-ban tervezi PET és tereftálsav-
kapacitásának kiépítését.  

A legnagyobb bővítést Németországban a Bayer tervezi: 90 millió EUR ráfordí-
tással növeli polikarbonátgyártó kapacitását. A BASF – még meg nem nevezett euró-
pai helyszínen – a világ legnagyobb TDI gyárát készül felépíteni. 

Június  

Az eurozóna növekedő pénzügyi gondjai ellenére számos cég törekszik terjesz-
kedni Kelet-Európában és mind Észak-, mind pedig Dél-Amerikában. A német 
Dräxlmaier Csoport az USA-ban 16 millió EUR beruházással bővíti az autóipari mű-
anyag alkatrészek gyártását. A feldolgozógépeket gyártó világcég, az ausztriai 
Starlinger braziliai piaci pozícióját kívánja erősíteni. A német Gerresheimer cég 12 
millió EUR beruházással műanyag csomagolóeszközeinek és gyógyászati termékeinek 
csehországi üzletágát bővíti. A poliuretánszínezékeket és adalékanyagokat gyártó 
olasz Repi Oroszországban alapít új vállalatot. 

Új hír, hogy a két testvérvállalat, a Bruckner és a Kiefel egyesítette észak-
amerikai tevékenységét. A francia Safic-Alcan megvásárolta a Törökországban mű-
anyagokat is gyártó vegyipari Interplast céget. Az Ampac Holdings (USA) műanyag 
üzletága Svájcban megvásárolta az Elag Verpackungen műanyag-feldolgozó vállala-
tot. 

Július  

Ebben a hónapban több autóipari beszállító jelzett üzleti tárgyalást. A francia 
Plastic Omnium leányvállalata, a Plastic Auto Omnium Inergy közös vállalatot ala-
pít a pekingi Hainachuan autóalkatrész-gyártó vállalattal üzemanyagellátó rendszere-
ket fejlesztő és gyártó beruházás lebonyolítására. A német ElringKlinger és a Huf 
Group szintén Kínában épített műanyag autóalkatrészt gyártó vállalatot. Eközben a 
műanyag üzemanyagtartályokat gyártó kínai Yapp Automotive Parts Oroszország-
ban létesített új céget. 

Átvételek, vásárlások is történtek. Az olaszországi extrudergyártó Amut felvásá-
rolta a főképp műanyaghulladékok kezelésével foglalkozó Comer Engineering céget. 
A Phillips Plastics Corp.(USA) megvásárolta a műanyag gyógyászati termékeket 
gyártó finn Medisize céget és ez számára fröccsöntési lehetőséget jelent Finnország-
ban; Hollandiában, Svájcban, Csehországban és Írországban. A La Seda de Barcelo-
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na csoport átszervezésre hivatkozva eladta portugáliai műanyaggyártó és -feldolgozó 
vállalatait. 

Augusztus 

A borostyánkősav iránti kereslet növekedését észlelve a BASF és a CSM közös 
borostyánkősav-gyártó vállalat alapítását határozta el, hogy el tudja látni a 
bioműanyagokat előállító és más ilyen savat igénylő cégeket. Az olasz Novamont és 
az amerikai Genomatica ugyancsak közös vállalatban szándékozik bio-butándiolt 
termelni. Az amerikai LG Electronics és a német KraussMaffei az elektronikai ipar-
ban alkalmazott műanyaggyártmányok fejlesztését ösztönző együttműködési megálla-
podást kötött  

A német Continental és a francia SNF csoport Oroszországban végez beruhá-
zásokat. A szingapúri Sunningdale műanyaggyártó és -feldolgozó cégnek engedélyez-
ték, hogy Lettországban és Svédországban műanyag-feldolgozó vállalatot vásároljon. 
Az erősített műanyagtermékeket gyártó egyesült-királyságbeli Umeco német leányvál-
lalata, az Umeco Composites GmbH. megvásárolta a német Fenotec céget.  

Az ázsiai hírek közül kiemelkedik az, amely szerint a német Henkel cég meg-
kezdte a világ várhatóan legnagyobb adalékgyártó vállalatának építését Sanghajban. 
Az ausztriai Engel fröccsgépgyártó Indiában műszaki fejlesztőközpontot állít fel.  

Az izlandi Promens csomagolóipari csoportot két állami beruházó cég vásárolta 
fel.  

Szeptember 

A műanyag-feldolgozó gépeket gyártó olasz Frigel cég Thaiföldön, az USA-ban 
és Brazíliában tervez beruházásokat. Az amerikai Eastman műanyaglágyítók gyártá-
sának bővítését tervezi az USA-ban és Észtországban.  

Kelet-Európában az orosz vegyipari óriás, a Phosagro új, gázra alapozott vegyi 
kombinátot épít. A dániai Lego Magyarországon tervez új gyárat. Az autóalkatrésze-
ket gyártó olasz Olsa Lengyelországban, a német Bodo Möller Chemie Szlovákiában 
bővíti tevékenységét.  

A hónap vezető híre volt, hogy a Wittmann Battenfeld Kínában fröccsgép-
összeszerelő vállalatot alapít 2013-ban. Ez az első ilyen próbálkozása, amellyel költsé-
get remél megtakarítani.  

A német ElringKlinger autóalkatrész-gyártó vállalat felvásárolta a Hummel 
csoport német részvényeinek 90%-át. A belga Galloo Recycling Group Franciaor-
szág északi részén bővíti műanyag-feldolgozó kapacitását.  

Október 

Ebben a hónapban több hír jelent meg az újrahasznosításról. A német STF cso-
port megnyitotta második STF Recycling extrudáló üzemét.  
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A francia Plastic Omnium Auto Exterior a lengyelországi Plastal Poland cé-
get; az osztrák Greiner Packaging a romániai SC Amplast műanyag-feldolgozó vál-
lalatot vásárolta meg. Az orosz Rusnano cég 43,84%-ra növelte tulajdoni részesedését 
az egyesült-királyságbeli Plastic Logic cégben. A spanyol Zanini az orosz 
Autocomponent céggel; az olasz Rototech csoport pedig az orosz Kamaz Center 
Capitallal „Rototek Kama” névvel alapított közös autóipari műanyag alkatrészeket 
gyártó vállalatot.  

A kanadai Laxness és a BioAmber közös borostyánkősav-alapú lágyítók gyártá-
sát tervezi. 

November 

A novemberi ázsiai hírek gyakori szereplője volt a Clariant, a BASF és a Bayer. 
A Clariant Szingapúrban új térségi központot alapít és etoxilálóüzemet épít. A Bayer 
Ázsiában 60%-kal kívánja növeli termelését. A BASF Hongkongban színezékgyártó 
céget alapít. 

Európában az egyesült-királyságbeli Veriplast Hollandiába telepíti át műanyag 
csomagolóeszközöket gyártó vállalatát. A Nolato Magyarországon bővíti műanyag 
gyógyászati eszközöket gyártó kapacitását. A dániai Faerch Plast új gyárat épít az 
Egyesült Királyságban.  

A lengyel Polish ipari csoport vásárlási ajánlatot tett a német Ymos alkatrész-
gyártónak. A mexikói Mexichem a holland Wavinnal működne együtt a csőgyártás-
ban, az ajánlatot azonban a Wavin visszautasította 

December 

Az USA-ban Georg Fischer megvásárolta az ugyancsak műanyag csöveket 
gyártó amerikai Harvel Plastics céget. Hasonló országon belüli üzlet keretében a 
Röchling műanyagipari csoport olasz üzletága az olasz Leder Oragot műanyagipari 
céget kebelezte be.  

A koreai Songwon adalékgyártó megvásárolta a hasonló profilú német Additives 
Technology Greiz vállalatot. A Recticel „Proseat” részvényeit adta el az amerikai 
Jonson Control cégnek. 

Számos cég, köztük a KraussMaffei, a Sanner és az Evonik is bejelentette, 
hogy ázsiai gyárait bővíti. 

Összeállította: Pál Károlyné 
 

Eyre, Ch.: Looking back at plastics on 2011 = European Plastics News Weekly e-Bulletin, 
2012. jan. 3. www. europeanplastics.com  
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