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Alman Plastik Endüstrisi
2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde
ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki
geliþmesine devam ettiði bildiriliyor. Plastics Europe
Deutschland e.V. baþkaný Dr. Günther Hilkenin
dernekteki basýn konferansýnda yaptýðý açýklamaya
göre, 2006 yýlýnýn tersine, ihracatýn istikrarlý biçimde
devam etmesi ve yurtiçi iþlerdeki belirgin artýþ
geliþmenin itici gücünü oluþturdu. Üretimin % 2,7
artarak 18,5 milyona çýkmasý ve satýþlarýn da % 6,1
artarak 22,2 milyar Euro olmasý bu beyaný doðruluyor.
Satýþlarýn nispeten yüksek olmasýnýn temel nedeni
olarak da hammadde fiyatlarýnýn artmasý gösteriliyor.
Tablo 1de bazý polimerlerin Almanyadaki üretim
rakamlarý özetlenmektedir. Önce PVC ve PE üretiminde
hafif düþüþ kaydedilmiþtir. Öte yandan polistiren
2005te düþüþ gösterdikten sonra kendini toplamaya
baþlamýþtýr. Yurtiçi iþlerin belirgin biçimde artmasýna
raðmen, ihracatýn Alman plastik üreticilerinin en
güçlü satýþ zemini olarak kaldýðý rapor ediliyor.
Yurtiçi piyasanýn büyümesi sonucunda plastik ithalatý
da % 14 artarak 8,1 milyon ton olmuþtur. Ýhracat
fazlasý yaklaþýk 4,5 milyon seviyesinde kaldý. Buna
% 6,1 oranýnda artarak 22,3 milyar Euroya çýkan
satýþlar eþlik etti.

pazarlar Alman plastik ihracatýnýn % 18ini oluþturuyor.
Asyanýn tek baþýna % 12,5 talepte bulunmasý
oradaki istisnai büyüme dinamiklerinin bir göstergesi
olarak gösteriliyor.
Alman ithalat ortaklarýnýn çoðu (% 94) da
Avrupada üretim yapýyor ve AB devletleri % 89 ile
yine aslan payýný alýyor. Plastik ithalatýnýn yaklaþýk
% 4ü Asyadan ve % 2,5 kadarý da Amerikadan
yapýlýyor.
Ekonomik Faaliyetteki Canlanma Plastik Tüketimini
Teþvik Ediyor
Tüketim rakamlarý, üretim rakamlarýndan da belirgin
biçimde, Almanyadaki ekonomik faaliyetlerin
canlandýðýný ve plastiklerin diðer malzemelerle girdiði
rekabette daha da hýzlý ilerlediðini teyit ediyor. Ýnþaat
pazarýnýn düzelmesinden ardýndan, polistiren ve
bundan üretilen köpük malzemeler için özel bir talep
oluþtu. Ambalaj malzemelerinin yýldýzý PET de olaðandýþý
büyümesini sürdürebildi.
Endüstriyel plastiklerin tüketimi
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Þekil 1. Standart plastiklerin tüketimi

Dýþ Ticaret: Avrupa Pazara Hakim
Plastik üreticilerinin ihracat ve ithalat ortaklarý
genellikle Avrupadan ve özellikle de 25 AB ülkesinden
geliyor. Ýhracatýn % 80i Avrupa ülkelerine yapýlýyor
ve % 70i de AB devletlerinden geçiyor. Denizaþýrý
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En Önemli Ýç Piyasalar: Ambalaj ve Ýnþaat
Ambalaj ve inþaat uygulamalarý plastikler için en
önemli pazar olma özelliðini korumakta ve Þekil 3te
de görüldüðü gibi tüketimin yarýdan fazlasýna karþýlýk
gelmektedir. Ancak, otomotiv endüstrisindeki ve
elektrik/elektronik sektöründeki giderek daha da
zorlaþan uygulamalar plastik üretenlere ve iþleyenlere
meydan okumaktadýr. Organik malzeme kullanýmýndaki
büyük artýþla beraber yeniliklerin devam etmesini
beklediðimiz týp teknolojisi de en az bu kadar zorlayan
kýsmi bir pazar haline geldi.

Þekil 2. Endüstriyel plastiklerin tüketimi

Mühendislik Plastikleri de Týrmanýyor
PMMA hariç bütün türlerde % 9u aþan büyüme
oranýyla mühendislik plastiklerindeki geliþme de
çarpýcýdýr. Bu sonucun temelinde hem piyasalardaki
olumlu geliþmelerin hem de plastik endüstrisinin
genelindeki kapsamlý geliþtirme çalýþmalarý ve
yeniliklerin yattýðý iddia ediliyor. Almanyada bu plastik
sýnýfýnýn tüketimindeki geliþme ile ilgili detaylý bilgi
Þekil 2de verilmiþtir.

Bu güçlü noktalar plastik endüstrisinin geleceðe
iyimser bakmasýný saðlar. Kýsa vadede, bunun anlamý
þimdiye kadar olaylarýn gidiþatýnýn gösterdiði gibi
satýþlarda tahmin edilen %2,5  3 oranýnda bir
artýþla 2007 yýlýnýn da iyi geçtiði düþünülmektedir.
En önemli risk faktörü petrol fiyatý ve buna baðlý
olarak marjlara uygulanacak baskýdýr ve bu da ancak
global rekabet gücünü koruyabilmek için sürekli
rasyonelleþtirme ve yeniden yapýlanma ile
dengelenebilir.
Tablo 1.
Deðiþiklikler
Üretim (milyon ton)
PVC
HDPE
PS+EPS
PP
PET
Satýþ (milyar Euro)
Yurtiçi
Yurtdýþý
Ýstihdam edilen kiþi
Dýþ ticaret
Ýhracat (milyon ton)
Ýthalat (milyon ton)
Denge (milyon ton)
Euro (milyar)

18.50
2.00
1.36
0.86
1.85
0.56
22.2
9.2
13.1
50,826

2.7%
-1.0%
-2.9%
1.8%
0.3%
1.8%
6.1%
8.0%
4.7%
-1.6%

12.58
8.11
4.47
7.22

3.5%
14.3%
-11.7%
-7.9%

Araþtýrma
Kaynak: 2001 ANTEC, Dallas.

Doðu Avrupa Gýda Ambalajý Sektöründen Ýzlenimler
baðlý kayýplar þöyledir:
 Geliþmiþ ülkelerde (ABD, Japonya, AB) % 2  3)
 Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakyada
% 30
 Diðer Doðu Avrupa ülkeleri, eski SSCB ve Üçüncü
Dünyada %5 0den fazla.

Bu makalede, önceleri Sovyet etkisi altýnda
bulunan bölgedeki yedi Doðu Avrupa ülkesinin plastik
gýda ambalajýndaki mevcut durumunu ve geliþme
eðilimlerini, yani hammadde kaynaklarýný, piyasa
yapýsýný ve tahminleri yerimiz elverdiði kadar
inceleyeceðiz. Amerikan ve Batý Avrupalý yatýrýmcýlara
sunulan fýrsatlar da burada anlatýlmakta ve zaten
kullanýlmakta olan küçük ve orta ölçekli üretim
birimleri, yetenekli iþ gücünden yararlanma, düþük
üretim maliyetleri ve artan piyasa talebi üzerinde
durulmaktadýr. Batýnýn ticaret politikasýndaki
deðiþiklikler ile ilgili tavsiyeler de verilmektedir.
Þekil 1.1. Doðu Avrupa  Sarý Alan

Nüfus

1. Ön Bilgi
Doðu Avrupaya genellikle Avrupanýn eski Sovyetler
Birliði etkisi altýndaki bölgesi denir. Dört belirgin
grup vardýr (Þekil 1.1  1.3):
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Þekil 1.2. Doðu Avrupa ülkelerine ait bazý ekonomik veriler.

1. Eski Sovyetler Birliðine ait olan, hala Rusya ile ve
eski Sovyet Cumhuriyetleri ile güçlü baðlarý bulunan
Avrupa devletleri (Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, vs.)
baþka bir araþtýrma konusudur.
2. Hala politik açýdan bu makalede incelenecek kadar
istikrarlý olmayan (Slovenya hariç) eski Yugoslavya
Federasyonu Devletleri.
3. AB ve NATOya katýlým düzeyi daha yüksek olup
ekonomik açýdan daha geliþmiþ bir grubu temsil
eden Orta Avrupa Devletleri (Polonya, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya).
4. Geliþmekte geç kalmýþ ve politik ve ekonomik
güçlüklerle boðuþuyor olsalar bile, uzun bir duraklama
döneminden sonra (çok bilinmeyen ama geri dönüþü
de olmayan) çarpýcý bir iyileþmeye doðru giden Doðu
Avrupa ülkeleri (Romanya, Moldavya ve Bulgaristan).
Moldavya Cumhuriyeti eski bir Sovyet Cumhuriyeti
ve hala CIS üyesi olmakla beraber aslýnda Romanya
ile ayný resmi dili konuþan ve özel ekonomik ve ticari
iliþkilere sahip olan eski bir Romanya þehridir.
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Þekil 1.3. GSMH büyümesi

Avrupalý bazý danýþmanlýk þirketlerinin yayýnladýðý
son çalýþmalarda bu ülkeler (3. ve 4. gruptaki) dünya
ekonomisinin gelecekteki diþi kaplanlarý olarak
sunulmakta, bunlar için gelecek 10 yýlda yýllýk ortalama
% 4  5,5 kalkýnma oraný tahmin edilmektedir (bu
rakamý ancak % 6 ile Doðu Asya ülkeleri geçebilir).
Bazý verilere göre primer üreticilerden kullanýcýya
(tüketiciye) uzanan yolda gýdanýn aþýnma payýna

2. Hammadde Kaynaklarý
1990 yýlýna kadar Orta Avrupa ülkeleri ve Bulgaristan
kendi doðal petrol kaynaklarý bulunmadýðý için eski
SSCBden sýnýrlý miktarda ithal edilen ucuz petrolden
yararlandý ve polimer tesisleri dahil bazý petrokimyasal
imkanlara sahip oldu. Bunun baþlangýcý LDPE üretimi
için (56 çeþit) tesislerin ve ruhsatýn satýn alýnmasýyla
1960lý yýllarda oldu; daha sonra, bu ülkelerden
bazýlarý baþka yöntem bilgilerine dayanarak baþka
LDPE, HDPE ve PP tesisleri kurdu. Yalnýzca Moldavyanýn
kendine ait PE üretim tesisi yoktur ve özellikle eski
Sovyetler Birliðinden ithalat yapýlmaktadýr.
Çek Cumhuriyeti özel bir konuma sahiptir çünkü
Slovakyadan ayrýldýktan sonra LDPE üretimi
yapamamýþtýr (LDPE tesisi dahil petrokimyanýn büyük
bölümü Slovakyada bulunmaktaydý).
Kendi ham petrol üretme ve petrol iþleme
tesislerini 19. yüzyýlýn sonundan bu yana geliþtirmeye
çalýþmýþ olan Romanyada belirgin bir büyüme
görülmektedir. 1972 yýlýnda, kendi petrol kaynaklarýný
(yýlda 15  17 milyon ton) Ýrandan gelen ucuz petrol
ile birleþtirerek, petrokimya endüstrisinin geliþtirilmesi
için plan yaptý. Romanyadaki tesislerin toplam plastik
üretiminin % 80ini iþlemesi bekleniyordu. Elde edilen
sonuç ise yýlda 36 milyon ton petrol iþleme kapasitesi
ve yýlda 436.000 tonluk petrokimya endüstrisiydi.
PE üretim kapasiteleri ile PP, PS, PA ve PET de üretiliyor
ve plastik iþleme tesisleri buna eþlik ediyordu. Fiili
plastik üretimi kurulu kapasitenin % 40ýna bile
ulaþamýyordu. 1999 yýlýnýn ortasýnda baþlayan iyileþme
ile petrol rafinerilerinin ve petrokimya tesislerinin
bazýlarý modern hale getirilmek üzere þirketler
tarafýndan satýn alýndý. Son zamanlarda Karadeniz ve
Kazakistanda Romanyalý þirketlerin kullandýðý bazý
büyük petrol kaynaklarýnýn keþfedilmesi ve Hazar
petrolü (müzakereleri devam etmekle beraber) daha
ucuz ve daha güvenli ham petrol kaynaklarý
saðlamakta ve Romanyadaki petrol iþleme ve
petrokimya tesislerinin iyileþmesi ve geliþmesi için
umut vaat etmektedir.

Plastik iþleme endüstrisinden farklý olarak, daha
esnek olan ve daha küçük yatýrýmlar gerektiren
petrokimya endüstrisinin iyileþmesi ve geliþmesi
daha yavaþ olduðu için sonuçlar da ancak önümüzdeki
on yýl içinde ortaya çýkacaktýr.
Bu yorumlar sadece sýk kullanýlan ticari mal
polimerleri için deðerlidir. Söz konusu yedi ülkenin
tamamýnda plastik ambalajýn geliþmesi hala özel
polimer türlerinin ithal edilmesine baðlýdýr.
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Þekil 3.3. Ülkelere göre toplam fleksibýl ambalaj adeti (milyar adet)

Plastik tüp ambalajlar

Diðer rijit plastik ambalajlar

Plastik þiþeler

Ýnce duvarlý kaplar

Diðer teneke kutular

Cam kavanozlar

Konserve kutularý

Cam þiþeler

Fleksibýl ambalajlar

Katlama karton kutular

3. Doðu Avrupada Piyasanýn ve Üretimin Geliþmesi
1990 yýlýnda ambalaj sektörü henüz çok geliþmemiþ
olan ama gýda üretimi potansiyeli nispeten yüksek
olan bu ülkelerdeki gýda ambalajý talebinin ve üretiminin
bundan sonra Batý Avrupa ülkelerine göre daha hýzlý
geliþmesi beklenmektedir (% 1  2ye kýyasla ~ %
5, Þekil 3.1 ve 3.2). Plastik ambalajda ilerleme olmakla
beraber, diðer ambalajlar kapasitesinin (cam, metal
ve diðerleri) bazý ülkelerdeki varlýðý ya da hýzlý
geliþmesi ve deðiþik fleksibýl (esnek) ambalaj tiplerinin
üretilmesiyle geliþme oraný bu ortalama deðerin
altýnda kalmýþtýr. Fleksibýl ambalajlarýn geliþme eðilimi
Þekil 3.3te görülmektedir.

Þekil 3.1. Doðu Avrupadaki Ambalaj Talebi
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Þekil 3.2. Ülkelere göre toplam ambalaj talebi (milyar adet)

Koekstrüzyon ve/veya laminasyonla üretilen çok
katlý filmler gibi daha geliþmiþ eþ yapýlý plastik film
ve folyolarýn geliþmesi daha yavaþ olmaktadýr (bölgenin
tamamýnda bu tip en çok 20 tesis vardýr). Ayný
durum, hepsi de üretim ve ambalajlama tesislerinde
nispeten büyük yatýrým gerektiren BOPP ve diðer çift
yönde gerdirilmiþ filmlerin üretimini de ilgilendiriyor.
Fleksibýl ambalajda baþka geliþmelere iþaret
eden faktörler ise þunlardýr:
 Atýklarýn geri kazanýlmasýný þart koþan Avrupa
mevzuatý nedeniyle farklý yapýdaki ambalaj tüketiminin
azalmasý bekleniyor. Daha geliþmiþ eþ yapýlý yüksek
bariyerli (EVOHu temel alan) plastik filmlerin ortaya
çýkarak alüminyum folyolarýn yerini almasýyla birçok
üretici kendi tesisini þiþirme teknolojisi ile üretilmiþ
daha ince þiþeler veya kutu içinde torba sistemi
gibi yeni ambalaj sistemlerine uygun hale getirmeye
yöneldi. Süt ambalajýnda da pastörize süt için beyazsiyah bariyersiz film poþetine veya ince þiþelere ve
uzun ömürlü süt için beyaz/siyah ya da beyaz/sarý
bariyerli film poþetine geçiþ olacak.
 Batý Avrupada plastik filmin çok kullanýldýðý et ve
peynir piyasasýnýn Doðu Avrupada da geniþlemesi
bekleniyor.
Geçmiþte Romanya, Bulgaristan ve Moldavyada
mayalý peynir normal LDPE film ile ambalajlanýyor
veya mayalanma sýrasýnda ambalajsýz býrakýlarak,
ikinci koruma aþamasýnda özel bir balmumu
tabakasýyla kaplanýyordu. CO2 ve O2 için seçici
geçirgenliði olan film-torba türü bir ambalajýn
kullanýldýðý ve Batý Avrupada sýkça uygulanan tek
aþamalý bir metot kullanýlmaya baþlanacak.
Romanya, örneðin, taze et için yeterli ambalaj
olmamasý nedeniyle canlý hayvanlarý ihraç etmek
zorunda kaldý. Kullanýlan diðer metotlar arasýnda
pazarlama sýrasýnda kýrmýzý rengin korunmasýný
saðlayan ama mikroptan ve nemden koruyucu özelliði
olan kontrollü atmosferli ambalaj ya da soyulan folyo
sistemi sayýlabilir. Ayný zamanda iþlenmiþ et
ambalajýnda teneke kutulardan çok katlý torbalara
geçiþ yaþanmaktadýr. Ayrýca, streç filmdeki geniþleme
mevcut kullanýþsýz sistemlerin yerini alýyor. Taze
meyve ve sebzelere yönelik tam keþfedilmemiþ bir
ürün ambalajlama metodunda, her ikisi de çok katlý
bariyer filmi temel alan kontrollü atmosferli torbalar

veya yeni geliþtirilen aktif ambalajlar kullanýlýyor.
Romanya, Bulgaristan ve Moldavya baþta olmak üzere
Doðu Avrupa ülkelerinde, ya ambalajsýz ya da iþlenmiþ
ve ambalajlanmýþ olarak satýlan bu ürünler için büyük
potansiyel bulunuyor.
Film ambalaj alanýnda, metalosen türü poliolefinler
gibi yeni polimer türlerinin, yeni bariyerli polimerlerin
ve yapýþkanlarýn geliþmesi ile plastik filmler için
özellikle çok katlý alanda, kalýnlýk azaltýlmasý dahil
sýnýrsýz çeþitlendirme ve iyileþtirme imkaný doðdu.
2001 yýlý için gereken genel fleksibýl ambalajýn
60.501 milyon birim olduðu tahmin ediliyor. 1 kg
plastiðin 60 birim ambalaja eþit olduðu düþünülürse
toplam talebin yýlda 1.500.000 ton olduðu sonucu
çýkar. Daha aðýr olan farklý yapýlý folyolarýn payýndaki
azalma ve aðýrlýk azaltýlmasý dikkate alýnýrsa yýlda
1.000.000 ton gibi daha gerçekçi bir tahmin yapýlabilir.
Bu rakamlar bu ülkelerdeki gýda tüketimini, önemli
gýda üreticilerini ve ambalajlý gýda ihracatçýlarýný
(sadece batý dünyasýna deðil) temsil etmez.
Karþýlaþtýrma yaparsak, 2003 yýlýnda Kuzey Amerika
için fleksibýl gýda ambalajý rakamý yaklaþýk 3.200.000
ton olarak bildirilmiþti.
Genelde, söz konusu yedi ülkedeki ambalaj filmi
piyasasý, Bulgaristan hariç, ülkelerin eski yýllardaki
gerilemenin ardýndan kendine gelmeye baþlamasýyla
beraber 1991 ile 1996 arasýnda yýlda % 4,2 arttý.
Dört Orta Avrupa ülkesinde Polonya, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya ve Macaristandaki geliþme hýzlanmaya
devam ederek yýlda % 5in üzerine çýktý, ekonomi
düzelmeye devam edeceði için Bulgaristanda da
ambalajdaki talebin artarak yýlda % 9 olmasý
bekleniyor.
Romanyada ve daha geniþ ölçekte Moldavyada
olmak üzere 1998 yýlýnda genel ekonomik ve siyasi
durum nedeniyle genel ambalaj talebinde belli bir
düþüþ gözlendi. Romanyada 1999 yýlýndaki sýcak
noktalar aþýldýktan sonra yýl sonunda bir iyileþme
baþladý (% 10 bekleniyor).
Doðu Avrupadaki þiþirme plastik þiþe piyasasý
(Þekil 3.4.1 ve 3.4.2ye bakýn) önce 1991  1996
arasýnda yýllýk % 23,9 artýþla kendini gösterdi ama
1996  2001 dönemi için özellikle Romanyada (%
20,1) ve Bulgaristanda (% 14,8) sadece % 3,9
artýþ öngörülüyor. Moldavyaya gelince, elimizde veri
yok ama bu ülkenin ayný zamanda büyük bir þarap
ve meyve suyu üreticisi olduðu düþünülürse, anlamlý
bir artýþ öngörülebilir.
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Þekil 3.4.1. Ülkelere göre plastik þiþe sektörü
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Þekil 3.5.1. Ülkelere göre sert plastik ambalaj pazarý

Þekil 3.4.2. Þiþe üretim rakamlarý (1000 ton)

PET þiþelere (ve ilgili termoplastik malzemelere)
yönelik talep, fiyatlarda Uzak Doðudaki gerilemeye
ve diðer faktörlere baðlý düþüþ sebebiyle arttý. Bu
ürün camýn, metalin ve hatta bazý plastik kaplarýn
yerini alacak (bira þiþesi üretimi için bir fýrsat olarak
görülüyor). Ancak, fiyatlarda bir düzelme görüldü ve
PET þiþe pazarýnýn bir kýsmý, kutu içinde torba
(yani film) dahil diðer sistemler lehine iniþe geçecek.
Þu an için kutu içinde torba ambalaj sistemindeki
geniþleme ekipman (üretim ve dolum) maliyetlerinin
yüksek olmasý ve pazardaki durgunluk yüzünden
yavaþladý. Ama bu engel yenildikten sonra sistem
Doðu dünyasýnýn büyük bölümünü kaplayacak ve
EVOH bazlý çok katlý filmler de bu kapsamda
geniþleyecek.
Doðu Avrupa þiþe piyasasýnýn parçalý bir yapýsý
vardýr ve talebin büyük bölümü kurum içi üreticiler
tarafýndan karþýlanýr. PET þiþeler için preform ithalatý
Polonya hariç her ülkede oldukça büyük boyuttadýr.
Son zamanlarda, Romanya ve Bulgaristan kurum içi
çok miktarda üretim yaptý, özellikle Romanyada bu
kapasite geniþ þarap, meyve ve maden suyu kaynaklarý
dikkate alýnarak geliþtirildi.
Romanyada kurum içi tesislerin yanýnda,
makinelerin ucuzluðu ve batýdan ya da Doðu Asyadan
gelen ikinci el malzemeler sayesinde çok sayýda
küçük þiþe üreticisi (PET dahil yaklaþýk 50) ortaya
çýktý. Küçük tedarikçilerin PET þiþe üretimindeki
geliþme öngörüleri PET reçine fiyatlarýnýn gelecekte
nasýl geliþeceðine baðlý olarak henüz net deðil. Atýk
PET þiþelerin geri kazanýlmasý ile ilgili bir projeye
Romanyada baþlandýðý rapor ediliyor. Ayrýca,
Bulgaristandaki yerel üreticilerin pazarýn % 55ine
karþýlýk gelen 5 tanesi piyasaya hakim.
Polonya ve Macaristanýn hýzla geliþme gösterdiði
(% 9,9 ve 8,8) sert (rijit) plastik kaplar piyasasý
(Þekil 3.5.1 ve 3.5.2) son derece parçalý durumda
ve yabancý yatýrým seviyesi düþük. Ýthalat seviyesi
anlamlý yerini koruyor ama bu ambalaj tiplerine
yönelik talebin azalmasý nedeniyle bu yatýrýmlarýn
henüz yeri deðil.
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ek olarak planlanan bazý projeler var. Büyük yatýrýmlar
gerektiren, levha ekstrüzyon  ýsýyla þekillendirme
 atýklarý geri dönüþtürme þeklinde bütünleþik bir
üretim hattýnýn gerekli olmasý nedeniyle bu tür
ürünler yapan küçük imalatçýlar bulunmuyor.
Doðu Avrupadaki plastik tüp piyasasýnda daha
çok ithalat hakim olup baþlýca pazar geliþtirme
eðilimleri Macaristan ve Romanyada görülmektedir
(% 14,8 ve % 9,3). Çek Cumhuriyeti üretime
baþlayarak piyasanýn % 80ini kontrol altýna aldý,
Bulgaristan ise bu ambalaj sistemini üretiyor ama
daha çok kozmetik için üreterek % 15ini ihraç
ediyor, ithalat ise ihmal edilebilir seviyede.
Dahili tüketim

Batý
Avrupa
arzý

 Hammaddeler
(kýsmi)
 Ekipman ve yöntem
bilgisi
 Üretime yardýmcý
araçlar
 Para Ambalaj
makineleri

Doðu Avrupa
ülkelerinde
film ve
ambalaj
üretimi

Film + Ambalaj
Ýhracat
Ambalajlý ürünler

Þekil 3.5.2. Sert plastik malzemeler (1000 ton)
Para ve Ürünler

Ýnce duvarlý plastik kap piyasasý (Þekil 3.6.1 ve 3.6.2)
pazarýn az sayýdaki yerli ve yabancý üreticinin ellerinde
nispeten yoðunlaþtýðý tüm ülkelerde belirsizliðini
koruyor. Polonyada genel arz uygulamanýn ve
malzemenin türüne göre parçalanmýþ durumda.
Slovakyada yabancý ortaklar genellikle yerel üreticilerle
stratejik ittifaklar kuruyor.
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Þekil 3.6.1. Ülkelere göre ince duvarlý kap pazarý

Dahili tüketim

Þekil 4.1

4. Sonuçlar
Burada anlatýlan yedi ülkede plastik gýda ambalajý
talebi ve üretimi için önümüzdeki 5  10 yýlda güçlü
geliþme öngörülmektedir. Bu ülkelerde, gýda ambalajý
ya da ambalajlý ürün ithalatýnýn en önemli alternatifi
düþük üretim maliyetlerinden, yetenekli iþgücünden
ve artan piyasa talebinden yararlanarak modern
üretim tesisleri kurmaktýr. Batýlý tedarikçiler için bu
durum hammadde satýþlarýnýn (polimerler, katký
maddeleri, yardýmcý maddeler, vs.) ekipmanýn ve
yöntem bilgisinin yayýlacaðý anlamýna gelir. Önemli
nokta doðu ülkelerinde olmayan paradýr (kredi ya
da yatýrým) (Þekil 4.1).
Ýki belirgin geliþme eðilimi tahmin edilmektedir:
Daha geliþmiþ olan Orta Avrupa ülkeleri (Polonya,
Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya) yakýnda
AB piyasa sistemi ile hýzlý ve eksiksiz biçimde
bütünleþecek ve bundan kaynaklanan tüm artý ve
eksilerle yüzleþecektir, yani:
 Nitel ve yapýsal olarak, serbest rekabet sisteminin
þart koþtuðu AB piyasa düzeyine doðru çekilecekler.

Þekil 3.6.2. Ýnce duvarlý kap malzemeleri (1000 ton)

En fazla geliþme eðilimi Romanya ve
Bulgaristanda gözleniyor (% 19,5 ve % 14,8).
Örneðin, ýsýyla þekillendirme (termoform) ekipmaný
Romanyada üretiliyor ve ýsýyla þekillendirilmiþ PET
ambalaj üretimi (kýsmen geri dönüþtürülmüþ PET
þiþeler kullanýlarak) için mevcut PS ve PP hatlarýna

 Benzer Batý Avrupa ürünlerinin, kendilerini gümrük
engeliyle koruma olasýlýðý olmayan serbest rekabetini
destekliyorlar.
 Geliþmiþ ve geleneksel ambalaj endüstrisine sahip
olduklarý için yeni ve daha geliþmiþ ambalaj
çözümlerine karþý daha muhafazakar davranacaklar.

Ekonomik kalkýnma ve AB entegrasyonu
öngörüleri bakýmýndan geride kalan Romanya,
Bulgaristan ve Moldavyanýn aþaðýdaki özellikleri var:
 Geçiþ baþlangýç noktasýndaki gecikme ve 1998 
1999 döneminden kalan gerileme nedeniyle azalmýþ
olan güçlü bir gýda üretim potansiyeli. Romanyanýn
elinde, 60 milyondan fazla insaný besleyebilen
Avrupadaki ikinci en geniþ tarým alaný vardýr (burasý
Ýkinci dünya Savaþýndan önce Avrupanýn tahýl
ambarýydý). Moldavya eski SSCBnin tamamýnýn ana
gýda tedarikçisiydi ve hala da öyle. Bulgaristanda
da güçlü gýda potansiyeli var.
 Ayrýca, Romanyanýn büyük bir gýda ambalajý pazarý,
kendi petrol kaynaklarý (1999 yýlýnda Karadeniz ve
Kazakistanda bulanan yeni kaynaklar, gelecekteki
Hazar petrol hattý ile tamamlandý), modernleþtirilecek
geniþ petrokimya ve plastik iþleme kapasitesi, çok
sayýda kalifiye iþçi, avantajlý jeostratejik konum,
düþük maliyet ve yatýrým imkanlarý var.
 Gýda ve gýda ambalajý üretimi kamuoyunun empoze
ettiði politika ile yabancý rekabete karþý korunmuþtur.

 Doðuya doðru da gýda ihracatý öngörüleri vardýr
(eski SSCB, Japonya, Arap ülkeleri ve Ýran).
Gýda ambalajýndaki geliþme ile ilgili olarak paranýn
bulunabilirliðine göre iki farklý eðilim vardýr:
 Küçük üretim tesislerini temel alan, daha geniþ
tesisler için belli seviyeye ulaþýlana kadar ucuz
ekipmanla adým adým yapýlan nicel geniþleme (Uzak
Doðu arzý, ikinci el ve mevcut yerli makineler). Bunun
kapsamýna çok miktarda gýdanýn hala ambalajsýz
satýldýðý bölgedeki acil talep de girer (% 30  50
zarar). Hammaddeler yurtiçinden ve dýþarýdan temin
edilen ucuz maddelerdir.
 Ýkinci bir seçenek kaliteli hammaddeler ve batýdan
alýnan ekipmanla kaliteli üretimi geliþtirmek, büyük
tesislerde yýlda 20,000  30,000 tona ulaþmaktýr.
Ýki ilave seçenek ABDli ve Kanadalý tedarikçilerin
ilgisini çekebilir:
 Bu Doðu Avrupa ülkelerine üretim ve ambalaj
ekipmaný üretimi, en azýndan montaj hatlarý getirilebilir,
mevcut tesislerin ve kalifiye iþçilerin kullanýlmasý da
maliyeti önemli oranda azaltýr.

 Toplamda giderek artan çok miktarda hammadde
talebinde bulunan çok sayýdaki küçük üretim tesisine
tedarik edebilmek amacýyla, plastikler ve üretime
yardýmcý araçlar için ambarlarýn ve stoklarýn
oluþturulmasý.
Ana fikir
Doðu Avrupa, ticari politikada bir deðiþikliðin meydana
gelmesi þartýyla, Batýlý plastik gýda ambalaj yatýrýmcýlarý
ve tedarikçileri için ilginç bir bölgedir. Bu ülkeleri ilgi
çekmeyen yatýrým ödeme alanlarý olarak ýskartaya
çýkaran uzun ve gereksiz aracýlar zincirini ortadan
kaldýrmak için özel yerel koþullarýn daha iyi bilinmesi
gerekir. Eski peþin ödeme sisteminin yerini kalkýnma
ve eðitim faaliyeti için teknik ve mali destek içeren
yeni ortaklýk kavramý almak zorundadýr.
Çok miktarda ambalajlý gýda ve gýda ambalajý
ithalatýný zorlamaya devam etmek bu pazarýn daha
esnek diðer tedarikçiler lehine kaybedilmesi ve,
gümrük engellerine raðmen, Batý piyasasý dahil dünya
piyasasýný iþgal etmeye hazýr, kaliteli ve daha ucuz
üretimin ortaya çýkmasý (5  10 yýl içinde) demektir.
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