ÜZLETI HÍREK
Spanyolország műanyagipara
Spanyolország Európa negyedik legnagyobb gazdasága, és jelentős a műanyagipara. Az utóbbi
évek gazdasági felzárkózását azonban megtörte a koronavírus kitörése és tombolása.
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Spanyolország az egyike, amelyet a legjobban érintett a koronavírus. a 47 millió
lakosból a fertőzöttek száma 2020 októberében meghaladta az 1 milliót, és a halottak száma a
35 ezret.
Spanyolország Európa negyedik legnagyobb gazdasága, és éppen az utóbbi években
sikerült felzárkóznia, és az átlagot meghaladva növekednie. 2019-ben a növekedés 2%-kal
haladta meg az EU-27 1,5%-os bővülését, és még Németországénál is nagyobb volt 0,6%-kal.
A vírus azonban megtette hatását: 2020 második félévében a bruttó nemzeti termék 21,5%-kal
csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az egész évre számolva ez 9,2–11,2%-ot
jelent. Különösen érintett a visszaesésben az ország autóipara: 20–25%-kal gyártottak
kevesebb autót, mint 2019-ben. Ez 6–700 ezer kocsit jelent.
A válság a munkaerő piacot is drasztikusan érintette: 2020 második negyedévében több
mint 1 millió ember elveszítette a munkáját.
A 2014-től megindult fejlődés nemcsak számokban jelentkezett, hanem az export
növekedésében is. 2019-ben 209200 spanyol cég vett részt az exportban.
A műanyag- és gumiiparban foglalkoztatottak száma 2014 óta folyamatosan növekedett
és 2018-ban meghaladta a 110 000 főt. Ez a szám 2019-re 100 000 főre csökkent. A termelési
érték hasonlóan alakult: a 2014. évi mintegy 13,7 Mrd EUR-ról 2018-ra 15,6 Mrd EUR-ra
nőtt, majd 2019-ben alig haladta meg a 15 Mrd EUR-t.
A spanyol Műanyagipari Szövetség (CEP) adatai szerint a műanyagiparban 2019 végén
1299 vállalat működött, 10, ill. azt meghaladó létszámmal. A műanyag-feldolgozás összes
létszáma 101.100 fő, akiknek 75,9%-a 50 főnél kevesebb létszámú vállalatnál dolgozott. Az 1
fő által előállított termelési érték 148 000 EUR volt.
A műanyag-felhasználás 2018-ban 5,278 millió tonna volt, ebből 3,8 millió tonna a
tömeg műanyagok, a műszaki műanyagok 511293 tonna, a hőre keményedők 545618 tonna, a
PUR 147 425 tonna, a többi műanyag 274260 tonna volt. A műanyag fajták szerinti
megoszlást az 1. ábra szemlélteti. A műanyag-felhasználás egy főre vetítve 112 kg volt. Ez az
érték Magyarország esetében 108 kg volt 2018-ban (KSH adatok és 9,7 millió lakos
figyelembevételével).
Spanyolországban három krakkoló van, a Repsol és a Dow Taragonában üzemelteti a
jelentősebbeket, míg a Repsol egy kisebbet Puertollanoban. A PP, PVC, PS, PET, ABS PC és
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PA gyártás meghaladta a hazai szükségleteket, a felesleget exportálták. A PE-LD/-LLD
mérleg még egyensúlyban volt, de a PE-HD gyártás nem fedezte a hazai felhasználást. EPS,
POM és PMMA gyártás nincs az országban, ezekből csak az importra támaszkodhatnak.

1. ábra A műanyag-felhasználás (5,28 millió tonna) alakulása 2018-ban műanyag fajták
szerint
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2. ábra A gyártott és felhasznált műanyagok mennyisége 2018-ban
(1000 tonna)
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A 2. ábrán a gyártott és a felhasznált mennyiségek láthatók. Az ábrából kitűnik, hogy a
legnagyobb különbség a gyártás javára PP-ből, PET-ből és PC-ből volt, míg importálni nagy
mennyiségű PE-HD-t kellett.
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2018-ban 1,024 millió tonna felhasználói hulladékot, 237800 t feldolgozási hulladékot
és 125400 t import hulladékot dolgoztak fel, amiből 834000 t regranulátumot nyertek. Ennek
fele PE-LD és PE-HD regranulátum volt.
Spanyolország jelentős mértékben (468,5 millió EUR 2019-ben) importál műanyagfeldolgozó gépeket, ennek mintegy harmadát Németországból, a negyedét pedig
Olaszországból. 2019-ben a gépimport 2,4%kal csökkent az előző évhez képest.
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