Araþtýrma
Kaynak: Applied Market Information, Kasým 2007

Avrupa Plastik Endüstrisindeki Geliþmeler
Avrupa Birliðinin büyümesi ve Almanyadaki iyileþme plastik talebini arttýrýyor.
Avrupa termoplastik pazarýnýn, 2006
yýlýnda yüzyýlýn baþýndan bu yana en
güçlü yýlýný yaþadýðý ve talebin hacmen
% 3ten fazla arttýðý bildirilmiþtir.
Avrupada termoplastik tüketimi yaklaþýk
40 milyon tona ulaþtý. Ancak pazardaki
bu iyileþme bütün malzemelere ya da
bütün ülkelere yansýmadý. HDPE (yüksek
yoðunluklu polietilen) talebi nispeten
azdý ve GPPS (kristal polistiren) talebi
de azalýyordu, ama PVC (polivinil klorür),
LDPE (alçak yoðunluklu polietilen) ve
ABSye (akrilonitril bütadien stiren)
yönelik talep ise uzun süredir olmadýðý
kadar iyiydi. PP (polipropilen) ve PET
(polietilen teraftalat) performansý
beklentilerin biraz altýndaydý ve lineer
polietilen türleri için de oldukça fazla
talep vardý.
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Talebi arttýran en önemli faktör Avrupa
ekonomisinin düzelmesiydi. Euro
bölgesindeki GSMH artýþý 2005teki
oranýn neredeyse iki katýydý ve 2000
yýlýndan bu yana görülen en yüksek
seviyedeydi. Ýhracatý artan ve yatýrýmlarý
çoðalan Almanyanýn bu büyümenin
altýndaki en önemli faktör olduðuna
inanýlmaktadýr. Almanyanýn üretim
kapasitesinin hýzla büyümekte olan
ambalaj ve diðer ürün talebini her zaman
karþýlayamadýðý ve Almanyanýn teknik
ürünler için gereken becerilerin eksik
olduðu Orta Avrupadaki büyümeden de
faydalandýðý biliniyor. Düþük maliyetli
veya yoðun emek isteyen birçok ürünün
üretimi Orta ve Doðu Avrupa ülkelerine
aktarýlmýþ olmakla beraber, halen büyük
beceri isteyen çok sayýda ürün Batýdan
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Diðer Batý
Avrupa 7%

Ýtalya
17%

ve özellikle geniþ teknik bilgisinin ve
uzmanlýðýnýn yanýnda coðrafi yakýnlýk
gibi bir avantajý da olan Almanyadan
getiriliyor.
Tersine hem Fransa hem de Ýngilterede
piyasanýn genel talebi önceki yýla göre
pek fazla deðiþmedi. Her ikisinde de
üretim kapasitesinin bir kýsmý Orta ve
Doðu Avrupaya ve Asyaya kaymaya
devam etti ve bu da özellikle elektrikli
alet ve cihazlarda kullanýlan polimer
talebini azalttý. 2006 yýlýnda araba
üretimi de özellikle Fransa ve Ýngilterede
düþtü.
ABye yeni katýlan Romanya ve
Bulgaristan ile Baltýk Devletleri ve
Slovenyaya ait bilgilere de göz atmak
gerekmektedir. Bu ülkelerdeki talep,
güçlü ihracat performansýnýn ve otomobil
üretiminde, tüketici elektroniðinde ve
gýda ambalajýnda süregelen yatýrýmlarýn
yol açtýðý ekonomik büyüme sayesinde
artmaya devam etti. Ayný zamanda
istihdam düzeyinin ve gerçek maaþlarýn
yükselmesi nedeniyle yerel talep de
hýzla artýyor. ABye entegrasyon süreci
de ticaret ve yatýrým fýrsatlarý doðurmasý
nedeniyle bu ekonomileri dürten diðer
bir önemli etmen oldu. Þirketler bu
bölgedeki nispeten düþük maliyetlerden,
yetenekli iþgücünden, siyasi ve ekonomik
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Ticari polimer piyasasýndaki talebi arttýran
baþlýca faktör gýda ambalajý için fleksibýl
(esnek) filmler, ince duvarlý ambalajlar
için enjeksiyonla kalýplanmýþ PP ve
kapaklar için HDPEnin yaný sýra PET þiþe
ve levha sektöründe devam eden
büyüme baþta olmak üzere ambalaj
pazarlarýnýn güçlü olmasýydý. Pencere
profilleri baþta olmak üzere yapý/inþaat
ürünlerine yönelik aþýrý talep sayesinde
PVC piyasasý % 3ten fazla taleple son
on yýl içindeki en iyi senesini geçirdi.
Yapý uygulamalarýnda izolasyon amaçlý
olarak kullanýlan köpük malzemelere
olan talebin artmasý da 2006 yýlýnda
EPS (genleþebilen polistiren) tüketiminde
görülen istisnai büyümeye katkýda
bulunan baþlýca faktördü. Tersine, GPPS
ve HIPS (antiþok polistiren) piyasasýnda
genel bir büyüme olmadý. Burada PP ve
PETe göre daha yüksek fiyatlar olduðu
için ambalaj piyasalarýnda bunun yerine
baþka þeyler kullanýlýyor. Elektrikli
tüketim ürünleri üretiminin giderek
Asyaya kaymasý de sektörde sýkýntý

oluþturdu.
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Þekil 2: 2006 yýlýnda Avrupada Termoplastiklerin Kullanýldýðý Alanlar

istikrardan ve Batý Avrupa pazarlarýna
yakýnlýktan faydalandýðý için yabancý
yatýrým giriþi yeni AB ülkelerinde GSMHnin
ortalama % 5i kadardýr. Orta ve Doðu
Avrupadaki polimer talebi 2006 yýlýnda
% 9 artarken Batý Avrupada % 3ün
biraz altýnda kaldý. Ancak, bu bölge
yaklaþýk 4,6 milyon tonluk toplam pazar
talebi ile Avrupadaki toplam talebin %
12den azýna karþýlýk geliyor.
Plastik hammaddesi fiyatlarýnýn yüksek
olmasý, 2006 yýlýnda da sorun olmaya
devam etti. Birçok malzemenin fiyatý
2004 yýlýnda veya 2005 yýlýnýn ikinci
yarýsýnda olduðu kadar hýzla hareket
etmese de, birçok polimerin teminini
nispeten zorlaþtýran tesis kesintilerine
baðlý olarak geliþen yüksek düzeyde
talep nedeniyle polimer fiyatlarýnýn çoðu
yýl boyunca yukarý yönde ilerledi. Müjdesi
verilen Orta Doðudaki yeni
kapasitelerdeki gecikmeler nedeniyle
Avrupa pazarý fazlaca etkilendi.

Orta ve Doðu Avrupada otomotiv ve
düz ekran televizyonlar baþta olmak
üzere, elektronik tüketim ürünleri
alanlarýna yapýlan yatýrýmlarla mühendislik
polimerleri piyasasýnda % 5 artýþ oldu.
2006 yýlýnda ABS/SAN (stiren akrilo
nitril kopolimeri) talebinde gözle görülür
bir iyileþme vardý ve sýkça ticareti yapýlan
ürünlere göre stiren maliyetinden fazla
etkilenmeyen özel ürünlere talep,
özellikle fazlaydý.

Daha ayrýntýlý bilgi için
www.amiplastics.com adresini
ziyaret ediniz.
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Ambalajýn Pazarlamadaki Yeri
Pazarlama, 19. yüzyýlýn sonlarýnda
ekonomi bilimi literatüründe ortaya
çýkmýþ bir kavramdýr. Pazarlama
felsefesine göre, pazarlamanýn amacý,
ek deðer yaratarak hedef tüketici istek
ve ihtiyaçlarýný tatmin ederek kar
saðlamaktýr.
En basit þekli ile pazarlama insan
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý olarak ifade
edilebilir. Ýnsanlar sýnýrlý kaynaklarla
sýnýrsýz isteklerde bulunurlar ve
ellerindeki para ile kendilerine en fazla
deðeri ve memnuniyeti saðlayan ürünü
seçmek isterler. Fakat burada üretici ve
satýcýlarýn unutmamasý gereken nokta,
satýlan ürünün ya da hizmetin
tüketicilerin ihtiyaçlarýna çözüm sunan
bir araç olduðudur.
Pazarlama, bir anlamda karlý müþteri
iliþkileri yönetimidir. Pazarlamanýn en
önemli iki amacý müþterilere daha yüksek
deðeri vaat ederek yeni müþterilerin
dikkatini çekmek ve memnuniyeti
saðlayarak var olan müþterileri koruyup,
geliþtirmektir. Ýþletme yönetimlerini
etkileyen tarihsel deðiþimlere
baktýðýmýzda, ilk önceleri toplu üretimin
yapýldýðý, toptancýnýn üstün olduðu
üretim döneminin olduðu görülmektedir.
Üretim döneminde sýnýrlý daðýtým söz
konusu olduðundan talepler beklemekte
ve neredeyse üretilen tüm ürünler
kalitesine bakýlmaksýzýn satýlabilmektedir.
Bir sonraki dönem ise satýþ dönemidir.
Satýþ döneminde kalite önemli bir unsur
haline gelmiþ, ürün farklýlaþmasý, marka
ve reklam unsurlarý önem kazanmýþtýr.
Günümüzde ise pazarlama dönemine
geçilmiþtir. Pazar bölümlendirmesi ve
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konumlandýrma çalýþmalarý, müþteri
odaklýlýk, pazarlama iletiþimi, müþteri
deneyimi yönetimi, müþteri iliþkileri
yönetimi konularýnda þirketlerin üzerinde
hassasiyetle durduðu görülmektedir.
Müþterilerle olan iliþkileri en iyi
þekilde yönetebilmek ve pazarlama
amaçlarýna ulaþabilmek için
pazarlamacýlar pazarlama karmasýný
kullanýrlar. Deðiþimin bu denli hýzlý,
rekabetin bir o kadar acýmasýz olduðu
bir çevrede pazarlama ve pazarlama
karmasý bileþenleri giderek önem
kazanmaktadýr.
Pazarlama karmasý, seçilen hedef
pazardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarý
doðrultusunda müþteri tatminini
saðlamak amacýyla iþletmenin
kontrolünde olan deðiþkenlerden
meydana gelen karmadýr. Pazarlama
karmasý, pazarlama bileþenleri veya
pazarlama karýþýmý þeklinde de ifade
edilmektedir. Pazarlama karmasýnýn 4P
olarak da adlandýrýlan dört bileþeni vardýr.
Bunlar:
1) Ürün ( Product )
2) Fiyat ( Price )
3) Pazarlama iletiþimi ( Promotion )
4) Daðýtým ( Place )
Pazarlamacýnýn temel görevi bu dört
elemandan seçilen hedef pazarýn
özellikleriyle uyuþan bir karma
oluþturmaktýr. Bir baþka deyiþle
pazarlamacýlar tarafýndan kontrol
edilemeyen makro ve mikro çevre
koþullarýndaki mevcut ve olasý deðiþimleri
dikkate alarak oluþturulan, kontrol
edilebilen araçlar bütünüdür.

Pazarlama karmasýnda yer alan her
bir bileþen birden fazla boyuta ve kendi
stratejik karar karmasýna ( ürün karmasý,
daðýtým karmasý gibi ) sahiptir.
Pazarlama Karmasý Bileþeni Olarak Ürün
Ürün, pazarlama karmasýnýn temel
öðesidir. Ürün; kalite, tasarým, ambalaj
ve marka gibi önemli birtakým öðeleri
içeren ve firma tarafýndan pazara
sunulan nesnedir. Firmalar sunduklarý
bir ürünün parçasý olarak kiralama,
daðýtým, onarým, eðitim vb farklý
hizmetleri de saðlamalýdýrlar. Bir ürün
ele alýnýrken sadece ürünün nitelikleri
deðil, müþteriye saðlayacaðý yararlar da
tanýmlanmalýdýr.
Ürün, iþletme yöneticileri ile
tüketicileri ve potansiyel tüketiciler
arasýnda köprü fonksiyonu görür. Çünkü
tüketici, iþletmeyi çýktý olarak kendisine
sunulan mal veya hizmet biçiminde
algýlar, tüketicide oluþturulacak ürün
imajýnýn nasýl olacaðý konusunda, ürünün
çeþitli nitelikleri büyük önem kazanýr.
Ürünün imajý ise, tüketicinin bir kere
satýn aldýðý ürünü tekrar alýp,
almayacaðýný, diðer bir deyiþle, sürekli
müþterisi haline gelip gelmeyeceðini
etkiler.
Ýyi bir ürün pazarlamanýn kalbinde
yer almaktadýr. Ürün firmalar tarafýndan
ürüne yüklenen birçok davranýþý, somut
ve soyut özelliði temsil etmektedir. Ürün
planlayýcýlarý; ürün ve hizmetleri üç
seviyede düþünmelidir.
Birinci seviye, tüketicilerin gerçekten
neleri aldýðý sorusuna dikkati çeken
temel fayda düzeyidir. Ürünün

tasarlanmasý sýrasýnda, pazarlamacýlar
öncelikli olarak temel yararlarý
tanýmlamalýdýrlar. Ýkinci seviyede, ürün
planlayýcýlarý temel yararlarý gerçek ürüne
dönüþtürmelidirler. Planlayýcýlar, ürünü
ve ürün özelliklerini, tasarýmýný, kalite
düzeyini, marka ismini ve ambalajýný
geliþtirmelidirler. Üçüncü seviye ise ürün
planlayýcýlarýnýn temel yararlara sahip
olan gerçek ürüne daha fazla tüketici
faydasý ekleyerek zenginleþtirilmiþ ürün
oluþturduklarý kýsýmdýr. Þöyle ki,
BlackBerry alan insanlar kablosuz olarak
internete baðlanan cep telefonu almanýn
daha ötesinde kiþisel bilgi düzenleyici
aracý almýþ olmaktadýrlar.
Müþteriler ürünleri, ihtiyaçlarýný
karþýlayan onlarý memnun eden ve birçok
yarar saðlayan þeyler olarak görürler.
Bu yüzden bir ürün bu üç düzeyi
saðlamalýdýr.
Zenginleþtirilmiþ
ürün
Finansal Hizmetler

Temel
ürün

Ambalaj
Teslim
&
Montaj

Beklenen
ürün

Marka
Adý

Temel
Ürün
Faydasý
Ürün
Kalitesi
Garantiler

Ürün
Özellikleri

Satýþ
Sonrasý
Servisler

Potansiyel
ürün

Ürün Düzeyleri

Ürün Bileþenleri
Tüketiciler ihtiyaçlarýný saðlayan ürünleri
satýn alýrlar. Diðer bir deyiþle, tüketiciler
bir ürün satýn alýrken birçok fayda bekler
ve ayný üründen farklý tüketiciler farklý
yararlar beklerler. Tüketicilerin istediði
bu faydalarý saðlamak, pazarlamacýlarýn
bir ürünü etkili oluþturabilmek için ürün
bileþenlerini iyi entegre etmeleri ile
gerçekleþebilmektedir. Bir ürün
tüketicinin ihtiyaçlarýný saðlamalýdýr aksi
takdirde tüketiciler ürünü almazlar. Bu
yüzden önemli olan tüketicilerin ürünün
neler sunduðunu görmesidir, ürünü
satanlarýn görmesi deðildir.

Ürün kendi içinde karmaþýk bir yapýdýr
ve birçok bileþenden oluþur. Ürün
bileþenleri dört aþamada
gösterilebilir.Ürün Bileþenleri:
1) Kalite
2) Tasarým
3) Marka
4) Ambalaj
Ürün kalitesi, pazarlamacýlarýn ürün
konumlandýrma araçlarýndan biridir.
Kalite, ürün performansýný doðrudan
etkilemektedir. Ayrýca, tüketici tatmini
ile yakýndan ilgili bir kavramdýr. Müþterinin
ihtiyaçlarý doðrultusunda istenen kaliteye
sahip ürünler tüketiciyi tatmin
etmektedir. Tüketici deðerini arttýrmanýn
diðer bir yolu ise farklý ürün
tasarýmlarýdýr. Tasarým; ürünün
görünümünü tanýmlamaktadýr. Ýyi bir
tasarým ürünün kullaným kolaylýðý
saðlamasýna da katkýda bulunur. Bu
nedenle iyi bir ürün tasarýmý için tüketici
ihtiyaçlarýný iyi anlamak gerekmektedir.
Marka, bir ürünü sataný ya da üreteni
tanýmlayan ve diðer ürünlerden
ayrýlmasýný saðlayan bir isim, adlandýrma,
iþaret, sembol, ürünün þekli ve ambalaj
ile bunlarýn birlikte sunuluþlarý olarak
deðerlendirilmektedir. Tüketiciler markayý
ürünün önemli bir bölümü olarak
görmekte ve marka ürünün deðerini
arttýrmaktadýr. Ürünlerin tanýnmasýný
saðlayarak, tüketicilerin karar verme
sürecini basitleþtirmektedir. Ýþletmeler
açýsýndan bakýldýðýnda ise, güçlü bir
marka yüksek pazar payý, yüksek
satýþlar ve kar anlamýna gelmektedir.
Ambalaj, ürünlerin, nakliye, daðýtým,
depolama, satýþ ve kullaným amacýyla
hazýrlanmasý için kullanýlan koordine
edilmiþ bir sistem olarak açýklanmaktadýr.
Ambalajýn birinci fonksiyonu ürünü

bulundurmak ve muhafaza etmektir. Bir
ürünün ambalajý, ürün tüketilene kadar
ürünü korumak ve depolamak, ürünün
tüketimine yardýmcý olmak, ürünü
tanýtmak ve ürünün bertarafýna yardýmcý
olmak gibi birçok farklý görevleri
gerçekleþtirebilmelidir. Bununla birlikte,
son zamanlarda, birçok faktör ambalajýn
önemli bir pazarlama aracý olmasýný
saðlamaktadýr. Perakende maðazalarýnda
artan rekabetle birlikte ambalaj raflarda
dikkat çekmekten, ürünü tanýmlamaya
ve satýþý gerçekleþtirmeye kadar birçok
pazarlama görevini gerçekleþtirmektedir.
Günümüzde pazarlamacýlar için
ürünün deðerini arttýrmak, ürünün
tüketicilere getirdiði faydayý
açýklayabilmekten geçmektedir. Bu da
ilk bakýþta tüketiciye ürün hakkýnda
bilgi verme ve dikkat çekme özelliðine
sahip olan ambalaj bileþeninin diðer
ürün bileþenleri ve ürün ile uyumlu bir
þekilde tasarlanmasýndan geçmektedir.
Ambalajýn tüm özellikleri ürünün
orijinalliðini ve benzersizliðini vurgular.
Kalite deðerlendirmesi ürünün
ambalajýndan yansýyan ürün özelliklerinin
etkisi ile verilmektedir.
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Firmalar, iyi bir ambalajýn tüketicilerin
anlýk firma ya da marka hatýrlamasýný
saðlama gücünün olduðunun
f a r k ý n d a d ý r l a r. O r t a l a m a b i r
süpermarkette 15.000 ile 17.000
arasýnda ürün bulunmaktadýr. Tüketiciler
ise bir dakikada yaklaþýk 300 ürünün
önünden geçmektedirler. Büyük
maðazalarda ise 30.000 ile 40.000 adet
ürün bulunabilmektedir. Tipik bir
müþterinin, bu ürünlerin bin taneden
daha azýný gördüðü ve maðazayý terk
ederken belleðinde sadece 14 ürün
kaldýðý belirtilmektedir.
Ayný sýnýftaki ürünler için de benzer
þekilde þaþýrtýcý sayýda seçenek
bulunmaktadýr. Tipik bir süper markette
50 adedin üzerinde farklý saç bakým
ürünü ve yaklaþýk 30 çeþit patates cipsi
satýþa sunulabilmektedir. Maðaza dýþýnda
yapýlan reklam ve tanýtýmlar bir kenara
býrakýldýðýnda, son yüzleþme tüketici ile
ürünün ambalajý arasýnda
gerçekleþmektedir. Bilgi kaynaðýna ve
ürünün doðasýna baðlý olarak, satýn
alma kararlarýnýn % 68 ila % 80i
maðaza içerisinde, müþteri raftaki ürünle
karþý karþýya geldiðinde verilmektedir.
Bu baðlamda ambalaj; endüstrinin sessiz
satýcýsýdýr. Tüketici raftaki ürünle karþý
karþýya kaldýðýnda ambalaj ürünü teþhir
eder, anlatýr ve ürünün içindekileri
tanýmlar; sonra da tüketiciyi kendi
seçimiyle baþ baþa býrakýr. Kýsaca,
ambalaj ürünü satar.
Raftaki sessiz satýcý olan ambalaj,
artýk þirketlerin hýzlý tüketim mallarý
pazarýnda rekabet avantajý saðlayabilmek
ve ürünü yenilemek için sýklýkla
deðiþikliðe gittikleri bir pazarlama
aracýdýr.
Yoðun rekabetin yaþandýðý böyle bir
çevrede, ambalaj belki de tüketicileri
etkilemede satýcýlarýn son þanslarýdýr.
Bu noktada, ayýrt edici ambalajlar rakip
ürünler arasýnda tüketicilerin dikkatini
çekmeye yardýmcý olurlar. Ambalajlarda
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yapýlan inovasyonlar (yenilikler)
markalarýn birbirinden farklýlaþmasýný
saðlamaktadýr. Aksi takdirde markalar
tüketicilerin gözünde farksýzlaþýrlar.
Ambalajlarda yapýlan yenilikler sadece
farklý tip ambalaj tasarýmý ile
gerçekleþmemektedir. Ekolojik kaygý da
mevcut çevre þartlarýnda ambalajýn
baþarýsý açýsýndan oldukça önemlidir.
Birçok tüketici ambalajlarda fazla
malzeme kullanýlmasý ya da kullanýlan
malzemelerin yok olma zorluðu
konusunda þikâyette bulunmaktadýr.
Pazarlama yöneticileri bir markanýn
satýþlarýný arttýrmak için çevreci avantajlar
saðlayan inovativ ambalajlar geliþtirtebilir
ve bunu avantaja çevirerek farklýlýk
yaratabilirler.

Son yýllarda, ürün güvenliði ambalajýn
önemli konularýndan biri haline gelmiþtir.
Üreticiler çocuklarýn açamayacaðý ambalaj
tasarýmlarý ve ürünün soðuk zincirde
sýcaklýk deðerlerini saðlayýp saðlamadýðýný
gösteren akýllý ambalajlar ile tüketicilerin
ihtiyaçlarýný karþýlayarak farklýlýk
yaratmaktadýrlar.
Fakat ambalaj sektörü yenilik
açýsýndan sürdürülebilirliði oldukça güç
olan bir sektördür. Rakipler baþarýlý

inovasyonlarý taklit etmekte hýzlýdýr. Bu
yüzden ambalaj kararlarý verilirken,
pazarlama yöneticileri hem tüketicileri
hem de fiyatlarý göz önünde
bulundurmak zorundadýrlar. Bir taraftan
ambalaj ürünü müþteriye ulaþana kadar
daðýtým kanalýnda taþýnýrken
koruyabilmeli, diðer yandan tüketici için
çekici olmalý, istenilen boyutta ve
kullanýmý kolay olmalýdýr. Ambalajýn
koruyucu özelliði yanýnda pazarda
tüketicinin dikkatini çekme, promosyon
aracý olarak kullanýlma özelliði de
önemlidir. Fakat ambalajýn bu tür
özelliklerini arttýrmak ürünün fiyatýný
tüketicilerin o ürünü alamayacaklarý
derecede artmasýna sebep olmamalýdýr.
Bu nedenle pazarlama yöneticileri
ambalajýn optimum koruma, kolaylýk ve
promosyon derecesine fiyat kýsýdý altýnda
karar vermelidirler.
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