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MŰANYAGOK PIACI HELYZETE 

 
Hírek Ukrajna műanyagiparáról 

 
Napjaink egyik forrongó gócpontja Ukrajna, ahol az iparvállalatok bizonytalan helyze-

tét az EU-hoz való kereskedelmi-gazdasági megállapodások mérsékelhetik. 

 

Tárgyszavak: piaci adatok; kereskedelmi megállapodás az EU-val; 

Ukrajna. 

 

 

Ukrajna egyetlen PVC és PE gyártója felfüggeszti a termelését 

A Kalushban működő Karpatneftekhim, Ukrajna egyetlen PVC és PE gyártója 

ismét felfüggesztette a termelését, annak ellenére, hogy az üzem Ukrajna nyugati ré-

szén fekszik, távol a kelet-ukrajnai forrongásoktól vagy a Krím félszigettől.  

A Lukoil orosz olaj- és gázipari csoport tulajdonában álló veszteséges petrolké-

miai vállalat arra kényszerült, hogy leállítsa az adó és vámkedvezményekért folytatott 

megbeszéléseit az ukrán kormány felbomlása miatt. A Lukoil 2013-ban tárgyalásokat 

folytatott az azóta már távozott ukrán elnökhöz kötödő adminisztrációval a 

Karpatneftekhim költségeinek csökkentése és versenyképességének növelése érdeké-

ben. Több hónapos tárgyalássorozat után sikerült megállapodni az új adó- és vámsza-

bályokról, ami megnyitotta az üzem költséghatékony termelésének lehetőségét. 

2013 novemberében a Karpatneftekhim újraindította a PVC gyártó egységét és 

folytatta a PE termelést. Korábban beüzemelték az etiléngyártó egységet is.  

A mostani ukrajnai zavargásokat megelőzően a politikai döntéshozók garantálták 

a Karpatneftekhimnek – mint helyi és nemzeti szinten egyaránt fontos gazdasági té-

nyezőnek – az új vasúti szállítási és gázárkoncessziókat. Ennek ellenére az üzem 2014. 

januárjában ismét leállt.  

Amint az új ukrán kormány megszilárdítja a helyzetét a Lukoil kész folytatni a 

tárgyalásokat a Karpatneftekhim jövedelmezőségének növelése érdekében.  

Az EU-val kötött kereskedelmi megállapodás előnyei 

Az EU-ba exportáló ukrán műanyagipari gyártóknak előnyös lesz a termékeikre 

kivetett importvámok tervezett lebontása. 2014. március 21-én az ukrán kormány és az 

EU aláírták a társulási megállapodás politikai részét, amely megerősíti a két fél közötti 

kapcsolatokat. Az Európai Bizottság javaslata szerint eltörlik az Ukrajna és az EU kö-

zötti kereskedelmi forgalomban részt vevő áruk vámkorlátozásait. Először azonban az 

ukrán termékekre vonatkozó exportkönnyítéseket alkalmazzák. A legtöbb műanyag és 
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műanyagalapú terméket, mint a fóliákat, csöveket, lemezeket, csavarokat, szerelvé-

nyeket, bútorokat és kupakokat 6,5%-os vám terhelte. Az ukrán gumi eddig is vám-

mentesen került az EU-ba, de a gumialapú termékekre 3–6,5% közötti vám volt ki-

vetve.  

Az Európai Bizottság szerint ez az egyoldalú intézkedés az ukrán exportőröknek 

rendkívül kedvező az EU piacára való belépéshez, pl. az olyan dinamikusan fejlődő 

vállalatoknak kedvez, mint a a lengyel tulajdonú Plast-Box PP csomagolásokat gyártó 

cég (Csernikov, Kijevtől északra), amely 2013 első 11 hónapjára több mint 25 millió 

EUR értékesítési eredményről számolt be, amely 11,3%-kal magasabb az előző év ha-

sonló időszakához képest.  

Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás további részeit az új kormány 

színre lépése után fogadják el és írják alá. Ez már tartalmazni fogja az Ukrajnába irá-

nyuló EU-s műanyagokra és műanyagipari termékekre eddig kivetett vámjainak eltör-

lését. Az ukrán vámok alacsonyabbak, mint az EU-ban alkalmazottak, mert bizonyos 

termékcsoportok vámmentesek, míg másokon 3%-os terhelés van. Ugyanakkor néhány 

termék esetében a vámtételek a 6,5%-ot is elérik. 
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