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Fransa Ambalaj Sektörü

Ambalaj malzemeleri

Ambalaj endüstrisinin baþlýca müþterisi olan

Bu sektör sermaye aðýrlýklý olup oldukça

gýda endüstrisi, Fransada üretilen ambalajlarýn
üçte ikisini tüketmektedir. 2005 yýlýnda

konsantredir, çünkü önemli yatýrýmlar gerektirir.
2005 yýlýnda malzeme fiyatlarýnýn arttýðý ve

kaydedilen % 1.9luk ilerlemenin ardýndan, gýda

2006 yýlýnda da artmasý beklendiði
söylenmektedir (% 8  10 bir artýþ

Ambalaj sektörü Fransa ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadýr. Sektör büyüklüðünün 20 milyar

sanayi bu ülkenin lider sektörü olmaya devam
etmiþ ve 2005 yýlýnda 139,7 milyar Euro ciro

Euroyu bulduðu ve sektörde yaklaþýk 120.000 kiþinin çalýþtýðý bildirilen Fransa, dünyada ambalaj ihraç

ile Avrupada Almanyanýn önüne geçerek birinci

2007 yýlýnda normal seviyeye inmesi bekleniyor

eden üçüncü büyük ve ambalaj tüketen beþinci büyük ülkedir.

sýraya oturmuþtur.

(Kaynak: Sessi/Pira International/SNBFM).

Ýkinci sýradaki kullanýcý sektör olan farmasotik
endüstrisi üretilen ambalajýn % 12sini satýn

Ahþap
Ahþap ambalaj, aktivitenin istikrarlý olduðu (-

Kozmetik endüstrisinde ise firmalar
ambalajlarda yenilik yapýlarak ürünlerinin

% 0,1) çok parçalý bir sektördür. Ýstif raflarý
ve ahþap kutu sektörleri 2005 yýlýnda
büyümeden nasibini almýþtýr (Kaynak: Sypal,

diðerlerinden ayýrt edilebilir olmasýný
beklemektedir.

ambalaj makinelerinden elde edilmektedir
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büyümüþtür.

olarak % 4,5 oranýnda yavaþladýðý bildirilmektedir.

milyar dolar olup bunun 460 milyar dolarý
ambalaj malzemeleri ve 25 milyar dolarý da

% 8 ve ithalatýn ise % 10 arttýðý söylenmektedir.
Fransa, ABD ve Almanyadan sonra ambalaj

Cam
Cam ambalaj sektörü 2005 yýlýnda % 2

ilk kez 2006 yýlýnýn ilk yedi ayýnda hacimsel

Dünya ambalaj endüstrisinin toplam cirosu 485

(Kaynak: Pira International). Fransa, ambalaj
tüketen ülkeler arasýnda ABD (birinci dünya
pazarý), Japonya, Çin ve Almanyadan sonra
beþinci sýradadýr.
Ancak, Batý Avrupa (Fransa dahil), Japonya
veya Kuzey Amerika gibi geliþmiþ pazarlarda
malzeme fiyatlarýnýn artmasý, imalatçýlarýn
karlarýný düþürmelerine neden olduðu için;
ambalaj üreticilerinin malzeme maliyetlerindeki
artýþý satýþ fiyatlarýna tamamen yansýtamadýðý
ortadadýr. Öte yandan, baþta Çin olmak üzere
Asyada ve gýda ambalajlarýnýn çok tüketildiði
Rusya dahil Doðu Avrupa ülkelerinin çoðunda,
ambalaj endüstrisi için önemli büyüme fýrsatlarý
halen bulunmaktadýr.
Genel olarak, Fransada da ambalajýn büyük
bir bölümü gýda endüstrisinde kullanýlmaktadýr.
Ancak, sadece gýda deðil diðer sanayilerde de
ambalaj tüketimi hýzla artmaktadýr. Prensip
olarak her ürünün ambalajlý olmasý gerektiði
için ambalaj endüstrisinin önü açýktýr.
Dünyada ambalaja yönelik talepte artýþ
olacaðý ve 2009 yýlýnda ambalaj sektöründe
564 milyar dolarlýk ciro ve ortalama % 4.5
oranýnda büyüme beklenmektedir.
Fransýz ambalaj endüstrisinde ihracat önemli
bir yer tutar. Fransada, 2005 yýlýnda ihracatýn

bekleniyordu). Metal fiyatlarýndaki artýþlarýn

almaktadýr. Fransýz farmasotik endüstrisi dinamik
bir sektördür. Ancak, Fransada ilaç tüketiminin

Fransanýn ekonomik verilerine bir
göz atalým
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Ambalajý kullanan endüstrilerin
beklentileri farklý

ihracatý yapan üçüncü büyük ülke olarak biliniyor.
Ýthalatýn ihracatý karþýlama oranýnýn ise % 91
olduðu bildirilmektedir.
Fransa kaðýt/karton/oluklu mukavva ambalaj
sektöründe ithalatýn fazla olmadýðý; ancak metal,
cam ve ahþap ambalaj sektörlerinde ithalatýn
arttýðý söylenmektedir. Hacim olarak, plastik
ambalaj sektörü en büyük ihracatçýdýr.
Almanya Fransanýn ithalat yaptýðý ülkeler
arasýnda birinci sýrayý alýrken; Belçika Fransanýn
ihracat yaptýðý ülkeler arasýnda ilk sýradadýr.

yakýn olduðu ve yaklaþýk 120.000den fazla
kiþinin istihdam edildiði ekleniyor.

Fransa ambalaj sanayi rakamlarý

Ülkedeki ambalaj üretiminin ise 2004 yýlýnda
toplam 12 milyon tona ulaþtýðý; 1997 yýlýndan
bu yana devam eden ambalajda aðýrlýk azaltma
çalýþmalarýna raðmen özellikle tüketici ürünü
ambalajlarýnýn sayýsýnýn artmaya devam ettiði
bildiriliyor. Bu artýþta tek kiþilik hane sayýsýnýn
artýþý, yeni tüketim alýþkanlýklarýnýn ortaya
çýkmasý ve öðünlere ayrýlan sürenin kýsalmasýnýn
ve böylece hazýr ve ambalajlý gýda tüketiminin
artmasýnýn etkili olduðu da ekleniyor.

Fransa ambalaj sanayinde 2005 yýlýnda, 2004
yýlýna göre % 1lik bir artýþ görüldüðü bildiriliyor.
Ülkede ambalaj malzemeleri sektöründe 18
milyar Euro ciro elde edildiði ve bu rakamýn
havacýlýk ve uzay endüstrisi rakamlarý ile ayný
seviyede olduðu ekleniyor. Ambalajlama, dolum
ve ambalaj baský makinelerinin satýþýnýn ise
2004 yýlýnda toplam 1.52 milyar Euro olduðu
bildiriliyor. Bu rakamlar toplandýðýnda, Fransa
ambalaj sanayi cirosunun 20 milyar Euroya

Ambalaj sanayicileri 2005 yýlýnda malzeme
fiyatlarýnda meydana gelen ve kar marjlarýnýn
düþmesine yol açan artýþlardan zorluk çekse
de, Fransýz ambalaj endüstrinin 2006 yýlýnda
kendini toplayacaðý beklenmektedir. Ülkedeki
ambalaj tüketiminin 2009 yýlýna kadar yýlda
ortalama % 2.1 artacaðý tahmin ediliyor.
(Kaynak: Pira International).

Fransýz ambalaj endüstrisi için her zaman
çekici olmuþ bu sektörde 2005 yýlýnda 16,3
milyar Euro ciro saðlanmýþtýr (2004 yýlýna göre
ise % 0,5 artýþ) ve Fransa hala parfüm ve
kozmetik satýþlarýnda dünya lideridir.
Ýmalat endüstrisinde iþ ortamý düzelmeye
devam etmektedir. Havacýlýk, makine mühendisliði
ve inþaat sanayileri sayesinde 2006 yýlýnýn ikinci
yarýsýnda iþ dünyasýnda iyileþme olmuþtur (yýlda
+ % 2,5). Bunlar ambalaj ve ambalaj endüstrisi
için olumlu göstergelerdir.

Kaðýt-Karton-Oluklu Mukavva
2005 yýlýnda toplam 5.9 milyar Euroyu bulan
satýþlarý ile (2004 yýlýna göre - % 2,6) en
yüksek cirolu ambalaj malzemesi olan kaðýt,
karton ve oluklu mukavva ambalaj sektörünün
piyasaya sürülen ambalaj sayýsý bakýmýndan
istikrarlý olduðu bildiriliyor. Kar marjlarýndaki
daralmadan dolayý çok sayýda firmanýn kendi
faaliyetlerini yeniden düzenlemek ve hatta bazý
sahalarýný kapatmak zorunda kaldýðý ekleniyor
(Kaynak: Cofepac/Clife/Pira International).
Plastik
2005 yýlýnda toplam 5.2 milyar Euroyu bulan
satýþlarý ile (2004 yýlýna göre + % 4,75) ikinci
en yüksek cirolu ambalaj malzemesi olan plastik
ambalaj sektörü, hýzlý tüketim ürünlerinin
ambalajlanmasýnda plastik ambalajlarýn daha
çok tercih edilmesi yüzünden Fransada en hýzlý
büyüyen sektördür. Plastik ambalaj sektöründe
þirket evlilikleri ve þirket satýn almalarýn hýzlandýðý
bildirilmektedir (Kaynak: CSMEP/Clife).

Clife).
Fransada rekabet gücünü korumak ve
piyasadaki belirsizliklerle baþ etmek için makine
ve ambalaj üreticilerinin yenilikleri takip etmeleri
gerekiyor.
Yasal düzenlemeler sektör temsilcileri
tarafýndan dikkate alýnýyor. Baþta gýda ürünleri
olmak üzere, ambalajlarýn içerdikleri tüm
ürünlerin kalitesini ve raf ömrünü arttýrmalarý
gerekiyor. Ambalajlarýn güvenli olduklarýna dair
yeni indikatörler ve iþaretler, ürünün tam
korunduðunu gösteriyor ve bu yüzden
tüketicilerin dikkatini çekiyor.
Fransada da çevrenin korunmasý büyük
önem taþýyor. Bu baðlamda, ambalajda ekotasarým, eko-lojistik, eko-üretim, geri dönüþüm,
kaynaklarýn dikkatli kullanýmý ve yenilenebilen
kaynaklar kavramlarýna doðru eðilim gün geçtikçe
artýyor.

Metal
2005 yýlýnda toplam 2.7 milyar Euroyu bulan
satýþlarý ile (2004 yýlýna göre + % 4,6) üçüncü
en yüksek cirolu ambalaj malzemesi olan metal
ambalaj sektöründe ilerleme görülmektedir.
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Kaynak: Converting Today, Haziran 2006

Olabildiðince TEMÝZ
InteliCoat Technologies kuruluþunun iþletme müdürü Chris Reedin temiz oda ortamýndaki hassas
kaplamalarla ilgili görüþlerini yayýnlýyoruz.
Temiz odalar, hassas cihazlarý ve hassas
prosesleri kirlenmeye karþý korumak için hava
kalitesi, sýcaklýk ve nemin çok iyi ayarlandýðý
çalýþma alanlarýdýr. InteliCoat firmasýnda, temiz

Resim2: Dilimleme odasýnda itinalý çalýþma

odalar kaðýtlarýn, filmlerin ve özellikle
substratlarýn hassas kaplamalarý sýrasýnda
yumuþak metallerin kaplama, laminasyon ve
dönüþtürme iþlemlerinde görüntüleme,
elektronik, medikal ve berrak optik uygulamalarý
için kullanýlýrlar.
Bir temiz oda ortamýnýn hassas kaplama
için sürekli bakýmý, bir dizi uzmanlaþmýþ
yöntemlerin ve cihazlarýn tersine, iþin ayrýlmaz
bir parçasý ve firmanýn kalite yönetimi anlayýþýnýn

Resim1: Temiz oda koþullarýnda hassas kaplama

önemli bir unsurudur. Bu yaklaþým, hammadde
alýmýndan karýþým sürecine, dilimlemeye ve
paketlemeye kadar geçen tüm üretim sürecine

Müþterinin süreç ve ürün temizliði gereksinim-

Bu tür iþlevsel programlarý kullanarak, hava

yayýlýr. Baþarýlý bir temiz oda kaplamasý ve

lerine uyumun gösterilebilmesi için, bir temiz

filtrelerinde her üç ayda bir rutin olarak yüksek

dönüþümünde, en üst standartta ürünler elde

oda tesisi inþaatýnýn planlanmasý aþamasýnda

basýnç farký kontrolleri ve görsel araçlar

etmek için tüm takým üyelerinin, kaplanacak

bu tür önlemler çok önemlidir.

kullanýlarak kontroller yapýlýr. Normal koþullarda,

Düþük bir hava debisinin saðlanmasý, tüm

HEPA filtreleri oldukça uzun bir ömre sahiptirler

yüzeylerin temiz tutulmasýna ve kirlenme riskinin

ve yýlda bir defadan fazla deðiþtirilmelerine

asgari düzeye indirilmesine katkýda bulunarak,

gerek yoktur. Kaplama odasýnýn hava kalitesi

Hava kalitesi

temiz oda koþullarýnýn korunmasýnda en önemli

her hafta standart partikül sayýmý yöntemi ile

Temiz odalar, herhangi bir yerinden alýnan ft3

etkendir. Kaplama odasýna beslenen hava; panel

izlenir, ve sonuçlar, filtre deðiþiminin gerekip

hava içindeki 0,5 mikrondan büyük partikül

filtreler, torba filtreleri ve yüksek sýcaklýk

gerekmediðini belirten, makine deðiþim

sayýsýnýn 10.000den fazla olmadýðý 10.000

paslanmaz çelik HEPA (High Efficiency Particulate

raporlarýnda gösterilir.

sýnýfý, ve 1.000den fazla olmadýðý 1.000 sýnýfý

Air) filtrelerinden oluþan bir dizi filtrelerde filtre

Temiz odanýn içine kirli havanýn emilmesini

olarak deðerlendirilir. InteliCoat, kaplama

edilir. En iyi hava temizliðinin elde edilmesi için

önlemek için, düzenli manometre okumalarýyla

odasýnda 10.000 sýnýfý hava kalitesi standardýna

kurutma fýrýnlarýnda çeþitli filtrelerden geçirilen

oda içindeki pozitif hava basýncýnýn yüksek

ve kaplama baþýnda 1.000 sýnýfýna sahiptir. Bu

ve ana odadan ayrý bir hava beslemesi kullanýlýr.

basýnçta muhafaza edildiðinin izlenmesi gerekir.

ancak, üretim ortamýnda kapalý bir temiz oda

Sistem her ne kadar saðlýklý ise de, etkin

Personel ve malzemeler için katý giriþ

yaratýrken, hava besleme sisteminin çok dikkatli

olabilmesi, uygulanan rutin koruyucu bakým

protokollerinin uygulanmasý çok önemlidir.

tasarýmý ve iþletme uygulamalarý ile saðlanýr.

sistemine de baðlýdýr.

Ortama lif partikülleri saçmayan, insan cildi ve

olan malzemenin nihai uygulamasýný tam olarak
bilmeleri çok önemlidir.
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Resim3: Hava duþu malzeme giriþ ve çýkýþlarýný gözetir.

saç partiküllerinin oda atmosferine girmesini

kontrol önlemleri, baþlangýçtan itibaren

temel bir parçasýdýr. Berrak optik filmler gibi

önleyen özel koruyucu giysilerin giyilmesi gerekir.

kullanýlmalýdýr.

birçok ürün guruplarý, çok yüksek görsel kalite

Ayakkabýlardaki kirin odaya girmesine engel

ISO 9001:2000 yönergelerine göre, üreticiler,

koþullarýna sahiptir. Bunlar, en küçük bir

olmak için yaya giriþ noktalarýnda yapýþkan yer

planlamadan hedeflerin belirlenmesine, ve tüm

kirlenmenin bile nihai ürünü kullanýlmaz hale

paspaslarý kullanýlýr. Temiz oda ortamýna yalnýz

kalite sistemlerinin yönetimine kadar kendi

getirebilecek olan, membranlý dokunmalý

temiz malzeme girebileceði için, palet üzerinde

süreçlerinin tasarýmýndan ve iç standartlarýnýn

anahtarlarda, pencere filmleri ve grafik kaplama

teslim edilen malzemenin, ortama ahþap elyafý

oluþturulmasýndan sorumludurlar. Kalite

filmleri gibi uygulamalarda kullanýlýrlar. Týbbi

ve toz getirme tehlikesi vardýr.

verilerinin ölçülmesi, toplanmasý ve analiz

cihazlarda kullanýlacak olan týbbi bileþen

Teslim alýnan ham maddelerin, hava duþu

edilmesi de çok sýký bir þekilde düzenlenmiþtir.

filmlerinin üretilmesi çok yüksek düzeyde

kontrollü giriþ/çýkýþ noktalarýndan geçmeden

Kalite yönetimi sistemlerine yaklaþým saðlayan

temizlik gerektirir ve bu nedenle kaplama

önce, istenilen temizlik düzeyinde olmasýný

böyle bir süreç, müþteri tepkilerinin izlenmesine

ortamýndaki her tür kirlenmenin giderilmiþ

temin etmek için tedarikçi firmalarla yakýn

ve müþteri tatmininin ölçülmesine büyük önem

olmasý çok kritiktir.

iþbirliði içinde çalýþýlmasý önemlidir.

vererek tüm iþlemlerde müþteri odaðýnýn hassas

63inç (1600 mm) kaplama ekip lideri Dave

Güvenlik sebebiyle kaplama makinesine

olarak ayarlanmasýna yardýmcý olur. Süreç

Williams þunlarý ekliyor: InteliCoat 20 yýldan

takýlmýþ olan aktif ve pasif anti-statik cihazlar,

geliþtirme önlemleri de, koruyucu iþlem ve

beri temiz oda kaplamasýnda önderliðini devam

malzemenin temiz oda sürecine katkýda

revizyon yöntemleri ile ortaya çýkarýlýr.

ettirmektedir. Ayrýca cihazlar ve çalýþma

bulunabilirler. Dokumalar kaplayýcýdan geçerken

Müþteri tatmininin ölçülmesi ve

uygulamalarý iþin tamamýna göre uyarlanmýþtýr.

elektro-statik yüklenmeyi gidererek, ya da

geliþtirilmesine ISO yönergelerinin 2000 yýlý

Operatörlerimiz, alýþkanlýk haline getirmis

önemli ölçüde azaltarak tozlarýn ürün tarafýndan

güncellemesinde büyük önem verildi. Bazen iþi

olduklarý ayný zamanda en ayrýntýlý endüstri

çekilmesi riskini büyük ölçüde azaltýrlar.

kaçýrana kadar ölçüm yapmak kolay olmayabilir.

yönergelerini bile tatmin eden onlarca yýllýk

Temiz oda üretimi planlayan firmalar, tesis

Sevkýyat performansý ve müþteri iadeleri gibi

temiz oda metodolojisi uzmanlýk deneyimine

içindeki açýk bir iþletme sistemini izole edilmiþ

parametrelerin ölçümü ile sürekli bir itinayý

sahiptir.

ve kapalý bölümlere dönüþtürmek için gereken

elden býrakmadan düzenli müþteri yoklamalarýnýn

sermaye yatýrýmýna hazýrlýklý olmalýdýrlar. Aslýnda,

da yürütülmesi gerekir. Bu tür sýký kontroller

2000 standardý ISO 9001 sertifikasýnýn bir

uzmanlaþmýþ üreticiler için yalnýzca iþ yapmanýn

parçasý olan, ürün kalitesi ve kararlýlýðýný korumak

bir gereðidir. Six-Sigma da, kaliteyi korumak

amacý ile, malzeme kullanýmý, giysilerin bakýmý,

ve masraflarý aþaðý çekmek için deðerli bir

temizleme protokolleri, giriþ/çýkýþ yöntemleri

platform saðlayabilecek ilave bir araçtýr.

için gereken ilgili süreçlerin kalite ve süreç

Temiz oda ortamý, InteliCoatda üretimin

Daha ayrýntýlý bilgi için www.intelicoat.com
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