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A papír- és csomagolóipar helyzete
BESZÉLGETÉS GALLI MIKLÓSSAL, A CSOMAGOLÁSI ÉS ANYAGMOZGATÁSI ORSZÁGOS SZÖVETSÉG
LEKÖSZÖNT ELNÖKÉVEL

…a csomagolás két fő
funkciója, az áruvédelem
és az eladásösztönzés mellett
egyre nagyobb szerepe van
a fenntarthatóságnak…

A csomagolóipar növekedése az elmúlt
években ugyan messze nem volt akkora, mint az 1990–2008 közötti időszakban, de a növekedést még a gazdasági
válság sem állította meg – kezdte a
beszélgetést Galli Miklós. Az előrejelzések nem extra nagy, de stabil növekedéssel számolnak. A Smithers Pira
(The Future of Global Packaging to
2018) adatai szerint például a világ
csomagolóanyag piaca, melynek nagysága 2013-ben 824 milliárd USD volt,
2018-ra át fogja lépni az egy trillió dollárt, ami 4%-os átlagos éves növekedést (CAGR) jelent.
A csomagolóiparban jelentős technikai, technológiai és piaci változások
következtek be az elmúlt két évtizedben. Ezek közül fontosnak tartom kiemelni azt, hogy a csomagolás tanulmányainkból ismert két fő funkciója – az
áruvédelem és az eladást ösztönző
dizájn – mellett ma egyre nagyobb szerepe van a fenntarthatóságnak, melynek fontossága akár meg is előzheti az
említett két klasszikus funkcióét. Fenntarthatóság alatt a csomagolás egész
életciklusára kiterjedő hosszú távon
működtethető rendszert értek, amely
magába foglal a környezetbarát anyagoktól és technológiáktól kezdve, a
gyártáshoz szükséges anyag és energia
zöld forrásokból történő biztosításán
keresztül az újrahasznosításig, valamint a fenntartható fejlődést segítő vállalatirányításig sok mindent.

A rendszerváltást követő években
(1990–1995) a piacváltás jelentette a
fő kihívást a magyar papír- és csomagolóipar számára, ezt követően (1995–
2005) pedig a piaci verseny felerősítette a fennmaradás feltételeként felmerülő technikai fejlesztések kérdéseit.
Szűkebb környezetem példáján bemutatva a folyamatot 1991-ben mintegy 190 000 tonna papírt gyártottunk
7 papírgépen a papírhulladék mellett
jelentős részben cellulóz, illetve félcellulóz felhasználásával. A termelést fokozatosan a legnagyobb termelékenységű gépekre koncentráltuk és átálltunk 100%-ban papírhulladékra, mint
nyersanyagra. Ezzel egyidejűleg zöldmezős beruházásokkal és vállalatfelvásárlásokkal megháromszoroztuk hullámtermék-termelésünket, és megalapítottuk hulladékbegyűjtő üzletágunkat
– biztosítva ezzel a minél magasabb
fokú integrációt és a teljes életciklus
nyomon követését.
A Dunaújvárosi Papírgyár fejlesztésének tervezését 2004-ben indítottuk,
2006-ban már kész projektünk volt, az
első kapavágások pedig 2008-ban indultak. Mint ismeretes, 2009-ben beindult a termelés a középkelet-európai
régió ma is legkorszerűbb gyárában, a
Hamburger Hungária Kft.-ben, amely
ma két papírgépén összesen évi 650
ezer tonna hullámalappapírt gyárt. A
gyártáshoz felhasznált másodlagos
nyersanyag több mint 50%-ban hazai
forrásból áll rendelkezésre, a többi
pedig Dunaújváros mintegy 500 km-es
körzetéből származó import.
A csomagolóiparban a fogyasztás
trendje inkább az ipari termelés mutatójával, mint a GDP-vel van szoros
korrelációban, bizakodunk, hogy a

régió ipari termelésének további fellendülésével a kilátásaink is egyre kedvezőbbek lesznek.
A magyar csomagolóipar a műszaki
fejlesztés, az innováció (pl. intelligens,
fenntartható csomagolások) területén
nem marad el a világ élmezőnyétől.
Ezt bizonyítja többek között az is,
hogy a Csomagolási Világszövetség
2013. évi díjkiosztóján négy magyar
pályázat vehette át a legmagasabb
szintű, a szakma „Oszkár-díjának” számító WorldStar díjas elismerést – fejezte be a beszélgetést Galli Miklós.
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