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4.1 Kína műanyagipara hatalmas fejlődés
előtt áll
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Kína a világ harmadik legnagyobb gazdasági hatalma. Az USA és Japán
gazdasága lelassult, illetve válságot él át, Kína ezzel szemben fokozatosan
növeli gazdaságának teljesítőképességét. 

Kína műanyagok iránti igénye gyorsan nő, a kereslet jelentős hányadát
azonban importból kénytelen kielégíteni annak ellenére, hogy az utóbbi tíz év-
ben a gyártás évente átlagosan 10%-kal nőtt. A legnagyobb beszállítók Japán,
Dél-Korea és Tajvan. E három országból vásárolták 1999-ben a polisztirol
80%-át, a polipropilén 55%-át, a PVC 65%-át és a polietilén 45%-át. A térség
gazdaságának elemzői szerint a jövőben növekedni fog a kuvaiti és a katari
vállalatok szerepe, és általában a legtöbb multinacionális petrolkémiai vállalat
törekszik bejutni Kína piacaira 

A műanyag-alapanyag termelése 1996 és 2000 között 5 M t-ról másfél-
szeresére, 7,5 M t-ra bővült. 2001-ben mintegy 3 M t PVC-t és 2 M t polipropi-
lént gyártottak. Az importált műanyagok legnagyobb hányada polietilén, a ka-
pacitások bővítése nem képes fedezni a gyorsan növekvő igényeket. 

A műanyagtermékek mintegy 25%-a csomagolási célokat szolgáló fólia,
2001-ben a felhasználás 3,5 M t-t tett ki.

A műanyag-feldolgozó gépek gyártása a fröccsöntő gépek előállítására
összpontosul. A közelmúltig a külföldi tőke behatolását a műanyag-feldolgozó
gépek gyártásába a kormányzat jelentősen megnehezítette, újabban azonban
egyre több tajvani, hongkongi, dél-koreai és japán, illetve kínai közös vállalat-
ban kezdődött meg a feldolgozó gépek gyártása. 2000-ben a gépek mintegy
20%-át ezek a vállalkozások állították elő, 5%-át pedig a lassan növekvő szá-
mú magánvállalatok. A kínai gépbehozatal értéke közel tízszerese az export-
nak, azonban számottevő a kivitel is, különösen a közép- és dél-ázsiai térség
országaiba és Oroszországba. Az importot megkönnyíti, hogy az exportáló
országok pénzügyi tranzakciókkal segítik a készpénzszűkében nehezen gaz-
dálkodó importőröket. A feldolgozógépek zömét Japánból és Tajvanról vásá-
rolják, illetve jelentős a nyugat-európai országokból származó import is. Szá-
mos ország kiszorul Kínából, mert gépeinek gyenge a minősége. 



Az üzleti élet keretei Kínában az utóbbi években sokat változtak, a külke-
reskedelem szigorú feltételei enyhültek, és a lehetőségek tovább javulhatnak,
ha Kína a közeli jövőben tagja lesz a Világkereskedelmi Szervezetnek (World
Trade Organisation; WTO). A szervezet jelenlegi tagjai nem nagy lelkesedés-
sel néznek az esemény elé, mivel Kína nagyon jelentős mértékben támogatja
az ipart, és számos ország vádolja dömpinggel. A kínai ipar vezetői viszont azt
állítják, hogy termékeik versenyképesek, és az exportárak magasabbak, mint
a belföldiek. 

(Dr. Szabó Ferencné)
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HÍR

Biztosítékdoboz fedele kopoliészterből

Egy elektrotechnikai berendezéseket (dugaszoló, kapcsoló, energiael-
osztó kapcsolótábla) készítő olaszországi vállalat, a Palazzoli az új Ulysse ne-
vű biztosítékdobozának fedeléhez keresett vegyszerálló, karcálló, átlátszó és
szívós anyagot. Igényeinek legjobban az Eastman Chemical cég Eastar már-
kanevű kopoliésztere felelt meg. A különböző műanyagokból készített dobo-
zok közül a sokszor nagyon agresszív gőzöket és oldószereket tartalmazó
környezetben a kopoliészterből gyártott doboz vizsgázott a legjobban. Az
egyik legfontosabb vizsgálatot, a 960 °C-os izzószálas próbát is sikeresen,
lángralobbanás nélkül viselte el, bár égésgátló adalékot nem tartalmaz. Halo-
génmentessége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy erre az anyagra essék a
választás.
(Macplas International, 2002. 2. sz. febr. p. 52.)
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