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A műanyag- és gumifeldolgozó gépeket gyártó német vállalatok 2003-ban 

termelésük 74,7%-át exportálták, és tovább javították vezető helyüket a világ-
piacon. A kivitel az átlagosnál nagyobb mértékben nőtt Ázsiában, továbbá Ke-
let-és Közép-Európában, szűkült viszont a hagyományosan erős Európai Unió 
országaiban és Észak-Amerikában (1. ábra). Az exportált gépek 74,7%-át 
közvetlenül az importáló országokba szállították, további mintegy 20–25%-át 
külföldön működő német vállalatok révén értékesítették külföldön. A műanyag- 
és gumifeldolgozó gépeket gyártó német vállalatok mintegy 20%-a külföldön 
tevékenykedik.  
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1. ábra A műanyag- és gumifeldolgozó gépeket gyártó német vállalatok  
exportjának százalékos megoszlása, ill. változása a világ egyes térségei  

szerint 2002-ben és 2003-ban 

 



A világ jelentős feldolgozógép-gyártó országai közül a termelés Németor-
szágban, Olaszországban és mindenekelőtt Japánban visszaesett, ezzel 
szemben Franciaországban, az USA-ban és Brazíliában emelkedett, a világon 
összesen megegyezett a 2002-ben elért eredménnyel, és 17,66 Mrd EUR-t 
tett ki. A német gyártók részesedése 24,7%-ot, a japánoké 10,3%-ot, (2002-
ben 8,7%-ot), az USA-ban működőké 9,7%-ot (2002-ben 11,7%-ot) ért el. 

A szakmai szövetség adatbázisában szereplő 40 ország 2003-ban 5%- 
kal bővítette kivitelét, ezen belül a német gyártók, ha csekély mértékben is, de  
tovább növelték részesedésüket; 25,3%-kal változatlanul a világ messze leg- 
nagyobb exportőrei. A versenytársak közül az olasz vállalatok részesedése  
kissé mérséklődött, a japánoké – EUR paritáson számolva – jelentősen nőtt.  

Az európai országok műanyag- és gumifeldolgozó-gép importja 2003-ban 
7,5%-kal nőtt, értéke 1,68 Mrd EUR-t tett ki, ezen belül az EU országainak be-
vitele 1,8%-kal, 972 M EUR-ra mérséklődött. Az importőr országok között leg-
jelentősebb Franciaország, amely 8%-kal növelte vásárlásait. A további jelen-
tős vásárlók, az Egyesült Királyság, Olaszország és különösen Spanyolország 
kevesebbet, Svédország többet importált.  

Németország 2003-ban Svájcban 19%-kal több, Törökországban 7%-kal 
kevesebb műanyag- és gumifeldolgozó gépet adott el. A kelet- és közép-
európai térségben Csehország 32%-kal, Lengyelország 37%-kal növelte, Ma-
gyarország pedig csaknem megkétszerezte vásárlásait. Az Oroszországba 
irányuló kivitel 13%-kal nőtt, és kisebb értékű volt, mint a lengyeleké. A vásár-
lások tükrözik azt a jelentős változást, amely az utóbbi években Európa-szerte 
végbement a műanyag-feldolgozó ágazat kapacitásainak földrajzi megoszlá-
sában.  

A német vállalatok kivitele Észak-Amerikába ismét csökkent; Kanadába 
ugyan 10%-kal nőtt, az USA-ba azonban 5%-kal csökkent. Az Államok feldol-
gozóiparának kapacitása csökken, és kevés jel utal ezen irányzat megváltozá-
sára. Az EUR drágulása e tekintetben nem játszik lényeges szerepet. Latin-
Amerika gazdasága változatlanul szerkezeti gondokkal küzd, és ennek jele 
többek között, hogy a műanyag- és gumifeldolgozó gépek importja 2002-ben 
24%-kal, 2003-ban további 21%-kal esett vissza.  

A műanyag- és gumifeldolgozó gépeket gyártó német vállalatok különö-
sen kedvező eredményeket érnek el exportjuk révén Ázsiában. A kivitel értéke 
e térség felé 2003-ban 9%-kal, 914 M EUR-ra emelkedett. A közel-keleti tér-
ségben – főképp az iraki háború miatt – az import 20%-kal csökkent. Az ázsiai 
szubkontinens importja, elsősorban az indiai vásárlások nyomán, több mint 
megkétszereződött. E térségben India 76%-os részesedése mellett csupán 
Pakisztán és Banglades számít jelentős vásárlónak. Az ASEAN országokba 
irányuló német export 11%-kal csökkent. Különösen jó eredményeket értek el 
a műanyag- és gumifeldolgozó gépeket gyártó német vállalatok a Távol-
Keleten, az ide irányuló kivitel 18%-kal, 588 M EUR-ra nőtt. Kína 2003-ban  
 

 



 

29%-kal, 438 M EUR-ra bővítette vásárlásait, második helyre szorítva az USA-
ból származó importot. Japánt megelőzve növelték az exportot a német válla-
latok Koreába és Tajvanra, jelentősen csökkent viszont Japán bevitele.  
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