Dosya
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný
Kimya Mühendisi, Polimer Bilimi ve Teknolojisi (Yüksek Lisans)

PET
Bu ürün WorldStar
2007 yarýþmasýnda
dereceye girmiþtir.

Bu ayki dosya konumuzda, PET (polietilen teraftalat)
hammaddesi hakkýnda genel bilgilendirme yaptýktan sonra,
bu hammaddenin mevcut durumuna, küresel arz-talep
dengesine ve PET endüstrisindeki yeniliklere deðinerek, kýsa
bir deðerlendirme yapmaya çalýþacaðýz.
Bu ürün WorldStar 2007
yarýþmasýnda dereceye
girmiþtir.

Ambalaj sektöründe yaygýn kullanýmý olan
PET (polietilen teraftalat), yetmiþli yýllarda
ABDde cam þiþelerin kýrýlmasý sonucu baþta
çocuklarýn yaralanma riskini azaltmak
hususunda tüketicilerden gelen talep üzerine
önem kazanmýþtýr. O yýllarda PET
teknolojisindeki önemli isimlerden birisi olan
Dupont ilk defa bu özelliðe haiz PET üretimine
baþlamýþtýr. Keþfedildiði günden bugüne,
özellikle gazlý içecekler sektörü baþta olmak
üzere, içecek endüstrisinde kendisine geniþ
bir uygulama alaný bulmuþtur. PET, diðer
plastik hammaddelerine kýyasla, daha þeffaftýr,
su buharý ve karbondioksite karþý çok iyi
bariyerdir ve kýrýlgan deðildir. Bu nedenden
dolayý, eskiden camýn tercih edildiði birçok

34

Ambalaj Bülteni Mart / Nisan 2009

ambalaj uygulamasýnda, bugün PET malzemesi
tercih edilir olmuþtur. Günümüzde bu plastik,
sadece içme suyu, gazlý içecekler ve yað gibi
ürünlerin ambalajlanmasýnda deðil, kozmetik
ve kiþisel bakým ürünlerinin de ambalajlanmasýnda tercih edilmektedir. PET geri
dönüþüm teknolojisinde de son yýllarda birçok
geliþme kaydedilmiþtir.
PET þiþe üretiminde, tek aþamalý ve çift
aþamalý olmak üzere iki yöntem
kullanýlmaktadýr. Tek aþamalý yöntemde þiþe
enjeksiyon makinelerinde önceden üretilmiþ
bulunan preform lardan þiþirilerek elde
edilirken; çift aþamalý yöntemde granülden
önce preform sonra þiþe yapmak suretiyle
imal edilir.
Ambalaj imalatçýsý, PET hammaddesini granül
olarak tedarik edip þiþe veya preform
üretebileceði gibi; dolum yapacak firmalar
da preform tedarik edip; kendi iþletmelerinde

þiþirerek þiþe imalatý yapabilmektedirler.
Hammadde
Plastik hammadde sektörünün en hýzlý
büyüyen hammaddesi olan PET, keþfedildiði
yýllarda diðerlerine göre çok daha yüksek kar
marjlarý býrakýrken; bugün bu sektörde baþta
Asya ve Orta Doðu bölgeleri olmak üzere,
üretim kapasitelerinin artýrýlmasýndan dolayý
daha düþük kar marjlarý söz konusudur. PET
hammaddesi günümüzde genel kullanýma
yönelik ticari mallardan biri yani commodity
haline gelmiþtir.
PET üretim hacmindeki hýzlý artýþa raðmen,
15 - 20 yýl önce yýlda yaklaþýk % 15 büyüyen
PET hammaddesi talebi, günümüzde batýda
GSMH daki büyüme hýzýna orantýlý olarak
artmaktadýr. dünyada ortalama % 5 civarýnda
artmasýnýn sebebi geliþmekte olan ülkelerdeki
artýþtan kaynaklanmaktadýr. Her ne kadar
sektörde büyüme olsa da, marjlar konusunda

ayný artýþýn söz konusu olmadýðý
anlaþýlmaktadýr.
Hammadde üretimindeki bu hýzlý artýþýn nedeni
ise, dünya genelinde PET üretimi için gereken
sermayenin çok yüksek olmamasý, yeni yatýrým
kapasitelerinin doksanlý yýllara göre çok fazla
artýþ göstermesi ve bilhassa Çinde uygulanan
aþýrý teþvik primleri olarak açýklanabilir. Bu
da piyasalarda aþýrý hammadde kapasitelerinin
oluþmasý ile sonuçlanmýþtýr. 2004 yýlýnda 2,3
milyon tonun üzerinde PET tüketen ABD ve
Kanadada, kiþi baþýna yaklaþýk yýlda 7,5
kilogram PET tüketilirken; Japonya, Batý Avrupa
ve Meksikada ise bu rakamýn yaklaþýk 5
kilogram civarýnda olduðu bildirilmektedir.
Meksikadaki gayri safi yurtiçi hasýlanýn (GSYH)
düþük olmasýna raðmen, gazlý içeceklerin bu
bölgede çok sevilmesinden dolayý, Meksika
dünyadaki en önemli PET hammaddesi
tüketicilerinden birisi olarak biliniyor. Bu
durum PET tüketiminin, ülkenin geliþmiþliði
ile ilgili olmadýðýnýn çok güzel bir göstergesidir.
PET hammaddesi dünya genelinde, özellikle
alkolsüz içecek sektörü için en önemli ambalaj
hammaddelerinden birisidir.
Grafik 1 deki bu beþ bölgenin dýþýna
çýkýldýðýnda, kiþi baþýna ortalama tüketimin
yýlda 0,5 - 1 kilograma düþtüðü görülmektedir.
Bu tüketim, dünya nüfusunun yaklaþýk %
85i için geçerlidir. Dünyanýn bu bölümündeki
seviyeyi Meksika standardýnýn yarýsýna
getirmek için bile küresel talebin 11 milyon
ton ve dünyadaki tüketimin iki katýndan fazla
artmasýnýn gerekeceði bildirilmektedir. Bu
veriler PET piyasasýnýn küresel açýdan doyma
noktasýndan henüz çok uzak olduðunu
gösterir.
Batý Avrupa, dünyada en çok PET tüketimi
yapýlan bölgelerden birisidir. PET tüketiminin
az olduðu Orta ve Doðu Avrupada, su ve
gazlý içecek sektörlerinde deðiþim söz
konusudur. Ancak, Batý Avrupanýn tüketim
verileri bazen yanýltýcý olabilmektedir. Ýngiltere,
Ýspanya, Fransa ve Ýtalyada yýllýk kiþi baþý
tüketim rakamlarý 2003 verilerine göre
sýrasýyla 4 - 7 kg kilogram iken, Avrupanýn
en geliþmiþ ülkelerinden birisi olan Almanyada
tüketim yýlda kiþi baþýna 1,3 kilogramý bile

Grafik 1 - Küresel PET Talebi
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bulmamaktadýr. Bunun en büyük nedeni ise
ambalaj atýklarýnýn yönetimi konusu ile ilgili
olarak bu ülkede PET þiþe için depozito
uygulanmasýdýr. Ülkemizde ise PET tüketiminin
kiþi baþýna yýlda 1,8 - 2 kg olduðunu tahmin
etmekteyiz. Bira endüstrisi, PET þiþeler için
tüm dünyada potansiyel bir büyüme alaný
olarak önem kazanmaya devam etmektedir.
PET sektöründeki en olumlu geliþme ise,
ambalajlý su tüketiminin hýzlý bir þekilde
artmasýdýr. Özellikle Kuzey Amerikada þiþede
su tüketiminin % 300e varan oranlarda
büyümesi öngörülmektedir.
Küresel açýdan, önümüzdeki yýllarda PET
tüketiminin büyüyeceði ve Asya ve Avrupadaki
büyüme oranýnýn Amerikayý geçeceði tahmin
edilmektedir.

Gerdirme ve Þiþirme

PET hammaddesi için bölgesel anlamda arztalep dengesine bakýldýðýnda, Asya-Pasifikte
üretimin, tüketimden çok daha fazla olduðu
görülmektedir. Bu bölgede 2004 senesinde
4,6 milyon ton üretim kapasitesi mevcutken,
talebin sadece 2,7 milyon ton civarýnda olduðu
bildirilmektedir. Bu durumda bu bölgenin hem
yerel taleplere cevap vereceði hem de PET
ihracatý sayesinde diðer bölgelerin taleplerini
de saðlayacaðý ortadýr.
PET üretimi diðer hammaddelerin üretimi ile
kýyaslandýðýnda, nispeten daha kolay bir
prosestir. PETi oluþturacak olan hammaddeler
katý ve sývý haldedir, biri asit olmasýna raðmen
bu asit aþýndýrýcý bir asit deðildir. Proses
sýcaklýklarý çok yüksek deðildir. Dolayýsýyla
üretimi daha kolaydýr.

Ambalaj Bülteni Mart / Nisan 2009

35

Dosya

Enjeksiyon - streç (gerdirerek) - þiþirme
(üfleme) kalýplama prosesi PET þiþelerin
üretilebilmesi için özel olarak geliþtirilmiþtir.
PET hammaddesinin bazý fiziksel özellikleri,
PETin geleneksel ekstrüzyon - þiþirme
kalýplama prosesi ile iþlenebilmesine olanak
tanýmaz. Bu proses aslýnda enjeksiyon þiþirme kalýplama yönteminin bir türüdür.
Tüp biçimindeki preform önce enjeksiyonla
kalýplanýr. Bu preform þiþenin nihai halinden
daha kýsadýr. Daha sonra þiþirme kalýbýna
aktarýlýr ve streç kolu preformun içine girer.
Bu kol, preformu boylamasýna uzatýrken çok
yüksek basýnçlý hava ile preform soðuk kalýbýn
içine þiþirilir.
Bu ürünler Özge Plastik tarafýndan üretilmiþtir.

Avrupada uygulanan antidamping vergilerine
raðmen, benzer þekilde Asyadan gelen PETe
talep artmýþtýr ve Avrupa ve Amerika, PET
ithalatçýsý durumuna gelmiþtir.
PETin Ýþlenmesi ve Özellikleri
Ülkemizde PET þiþe ve preform üretimi yeteri
miktarda yapýlmaktadýr. Ambalaj imalatçýsý,
PET hammaddesini granül olarak tedarik edip
þiþe veya preform üretebileceði gibi; dolum

yapacak firmalar da piyasadan preform tedarik
edip; kendi iþletmelerinde þiþirerek þiþe imalatý
yapabilmektedirler. Preformlarýn dolum
makinelerinde þiþirilmesi hem taþýma, hem
depolama hem de aðýrlýk ve bariyer özellikleri
bakýmýndan özellikle meþrubat üreticilerine
avantaj saðlamaktadýr.
PET þiþe kapaklarý ise plastik enjeksiyon
teknolojisi ile üretilmektedir.

Bu prosesin önemli özelliði, üretilen plastik
þiþenin söz konusu hammaddenin erime
sýcaklýðýnýn çok altýnda þiþirilerek
kalýplanabilmesidir. Preformun hem
boylamasýna hem de yanlamasýna gerdirilmesi
nedeniyle, çift - eksende yönlendirilmiþ ve
böylece her iki eksende de kuvvetlendirilmiþ
bir malzeme oluþturulmuþ olur. Ürünün gaz
bariyer özellikleri de bu sayede artar.
Prosesten gelen bu özellik, günümüzde PET
plastiðinden gazlý içecek þiþesi yapýlmasýný
mümkün kýlmýþtýr.

Bu ürünler Plaþ Plastik tarafýndan üretilmiþtir.
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Bira ambalajlarýndan örnekler

Ýçecek tüketiminin ülkemize nazaran çok
fazla olduðu Avrupa ülkelerinde, çeþitli
ebatlarda PET þiþelere rastlamak mümkündür.
Bazý uygulamalarda, boþ bir PET þiþenin
aðýrlýðýnýn, ayný amaca hizmet edecek cam
þiþenin aðýrlýðýnýn onda birinden daha az
olduðu bildirilmektedir. Bu sayede, tüketici
daha az aðýrlýk taþýyarak daha çok ürünü
evine götürmüþ olmaktadýr.
Diðer taraftan; sýcak dolum yapýlan þiþelerde
düþük Tg (camsý geçiþ sýcaklýðý); bazý meyve
sularýnda yetersiz kalan oksijen ve
karbondioksit bariyeri özelliði, ve resin
üretiminden ve/veya enjeksiyon kaynaklý
oluþabilecek fazla miktarda asetaldehit
migrasyonu olduðu zaman, içerdiði ürününün
tadýnýn bozulmasý gibi nedenlerden dolayý
PET þiþelere yönelik araþtýrma - geliþtirme
çalýþmalarý sürekli devam etmekte ve bu
sorunlara yönelik baþarýlý sonuçlar elde
edilmektedir. PET þiþenin bariyer özelliklerinin
geliþtirilmesine en güzel örnek bira þiþeleridir.
Bu konu ile ilgili deðiþik yöntemler
kullanýlmaktadýr. Bunlar;


PET þiþeyi daldýrma yöntemi kullanarak
PVDC (poliviniliden klorür) ile kaplamak
ya da püskürtme tekniði kullanmak
suretiyle kaplamak,



Streç kalýpla þiþirme yöntemi kullanarak

birlikte enjeksiyon yapmak (örneðin ikinci
tabaka olarak bir akrilik kopolimeri
kullanmak),


Bu ürün
WorldStar 2006
yarýþmasýnda
dereceye
girmiþtir.

Bira þiþelerini çok katlý (multilayer)
prensibi ile üretmektir. Buna göre üç
katmandan oluþan bu PET þiþelerde iki
PET tabakasý arasýnda poliamid (PA)
katmaný kullanýlmaktadýr. Bariyer görevi
yapan bu katman oksijen giriþine ve asit
kaybýna engel olmaktadýr.

Geri Dönüþüm
PET þiþelerin kýrýlmazlýðý ve düþük aðýrlýða
sahip olmasý kuþkusuz artý puandýr. Ayrýca
PETin iyi geri dönüþüm ve baþarýlý toplama
imkanlarý da pazardaki payýnýn artýþý için
önemli bir faktör sayýlmaktadýr.
Avrupalý PET sanayicilerinin kurduðu ve PET
geri dönüþüm çalýþmalarý tanýtým ve projeleri
uygulayan Petcore tarafýndan yayýnlanan
rakamlara göre, 2007 senesinde Avrupada
piyasaya sürülen PET þiþelerin 1,13 milyon
tonu piyasadan toplanmýþtýr. Bir yýl önceki
verilere kýyasla % 20lik bir artýþ olduðu
verilere kýyasla % 20lik bir artýþ olduðu
bildirilmektedir. Geri dönüþüm sektöründe,
toplanan PET þiþelerin çok büyük bir kýsmý,
elyaf üretimi için kullanýlmaktadýr.
Öte yandan, 2008 yýlý içerisinde yayýnlanan
bir Avrupa Birliði direktifi ile; gýda ile temas

eden kullanýlmýþ plastiklerin Avrupa Gýda
Güvenliði Otoritesi EFSAnýn söz konusu
prosesleri inceleyerek onay vermesinin
ardýndan, yeniden gýda ile temas eden malzeme
imalatýnda kullanýlabileceði açýklandý. Avrupada
piyasaya sürülen PET þiþe atýklarýnýn yeniden
ayný amaca hizmet etmesi söz konusu
olabilecek gibi görünmektedir.
Sonuç
Son yýllarda içecek sektöründe depozitolu
cam þiþe yerine tek yönlü PET þiþelerin
kullanýmýnýn giderek artýþ göstermesi nedeni
ile PET þiþe pazar payýnýn hýzla arttýðý
görülmektedir. Önümüzdeki yýllarda da PET
þiþenin hafifliði, albenisi, sertliði (rijiditesi),
fiyatý ve ambalaj atýklarýnýn toplanma ve geri
dönüþüm kolaylýðý gibi nedenlerden dolayý,
bu hammaddenin pazar payýnýn daha da
artýrýlmasý beklenmektedir.
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Dosya
Çeviren: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný

Dünyadaki Açlýða Çözüm Ambalajdýr

Doðru ambalajlarla daha çok ürünü ambalajlamak, dünyadaki açlýðý engellemeye yardýmcý olabilir!
2.Dünya Savaþýndan beri küresel gýda üretimi
nüfus büyümesinden daha hýzlý bir oranda
artmýþ ve gýda fiyatlarý nispeten sabit kalmýþtýr.
Ancak günümüzde bu eðilimin tersine
döndüðünü görüyoruz - ve dünyada gýda
kýtlýðý yaþýyoruz. Ýnsanlar açlýktan ölüyor ve
gýda fiyatlarý önemli ölçüde artýyor. Sonuç
olarak, birçok durumda gýda var fakat para
yok, ya da bazý yerlerde çok fazla gýda varken;
diðer bölgelerde çok az gýda mevcut.
Günümüzdeki gýda kýtlýðý hýzlý bir þekilde ve
pek de belirti göstermeden ortaya çýktý. Her
zaman olduðu gibi bununla ilgili de birçok
neden ileri sürüldü. Bu nedenlerden biri
Asyada daha fazla satýn alma gücüyle büyüyen
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orta sýnýf iken, bir diðeri gýdada kullanýlabilecek
hammaddelerden yakýt üretilmesi idi. Bazýlarý,
biyoplastik (yenilenebilir hammaddelerden
üretilen plastikler) üretiminin gýda üretimine
zarar verdiðine inanýyor. Mahsul yetersizliði,
iklim deðiþikliði, koruyucu tarifeler ve yetersiz
lojistik, küresel gýda tedarikini etkilediði
söylenen diðer etmenler olarak karþýmýza
çýkýyor. Geleneksel olarak bu tür sorunlar
tarýmsal kullaným için mevcut arazileri
geniþletme (tüm ormanlar bu süreçte yok
edilmektedir) yanýnda hektar baþýna düþen
ürünü artýrmak için bitki yetiþtiriciliði, suni
gübreleme, ilaçlama, sulama vb. yöntemlerle
ele alýnmaktadýr. Genetiði deðiþtirilmiþ bitkiler

de kullanýlmaktadýr ancak bu konu hala
belirsizdir çünkü birçok tüketici bu kavramý
güven verici bulmamaktadýr.
Þimdi yeni çözümler gerektiren yeni zorluklarla
karþý karþýyayýz. Tüketiciler gýdalarýnýn
olabildiðince doðal olmasýný, genetiði ile
oynanmýþ bitkilerden elde edilen gýdalarý daha
az kullanmayý, gýda üretimindeki tarým ilacý
miktarýnýn daha az olmasýný, daha az tuz ve
þekerli gýda kullanmayý istiyorlar. Ancak, yeni
tarým alanlarý yaratmak için aðaçlarýn kesilmesi,
doðayý ve iklimi olumsuz yönde etkileyebilir.
Gýda kýtlýðýyla baþ etmek için 2020 yýlýna
kadar gýda arzýnda çok keskin bir artýþ
olmalýdýr, ancak söz konusu artýþýn üretimde
gerçek bir artýþ anlamýna gelmesi gerekmez.
Gýdalarýn büyük bir miktarý yetersiz lojistik
ve saklama yöntemlerinin yaný sýra soðuk
zincir olanaklarýnýn eksikliði nedeniyle boþa
gitmektedir.
Bazý geliþmekte olan ülkelerde tüm gýda
üretiminin % 50 kadarý iþleme ve ambalajlama
teknolojisinin yetersizliði nedeniyle
kaybolurken, endüstrileþmiþ ülkelerde gýda
özensizce kullanýlmakta ve % 25 - 50si son
kullanma tarihi geçtiði için atýlmaktadýr.
Avrupa Birliðinde sevkiyatý yapýlan tüm meyve
ve sebzelerin yaklaþýk 10 milyar Euro
deðerinde olan % 10luk kýsmý bozulmaktadýr.
Üretimi ve nakliyesi için büyük miktarda
kaynaklarýn ayrýldýðý bu ürünler doðru bir

biçimde ambalajlamamak nedeniyle
kaybedilmektedir.
Bu noktada küresel ambalaj endüstrisi,
sürdürülebilirlik ve dünyadaki açlýkla
savaþmaya olumlu bir katkýda bulunabilir.
Halk ve siyasetçiler ambalajý genellikle
sürdürülebilirlik için bir araç olarak deðil de
çevresel bir tehdit olarak görmektedirler.
Örneðin, birkaç gram plastik malzeme
kullanmak, bir kilo tahrip olmuþ domatesten
daha kötü olarak düþünülmektedir oysa tüm
üretim ve nakliye süreçleri dikkate alýnýrsa,
ikincisi birçok durumda doðayý ambalaj
malzemesinden daha çok etkilemektedir.
Daha az ambalaj kullanýmý için sürekli çaðrýda
bulunulsa da bu sorunlarýn çözümü aslýnda
daha fazla ambalaj kullanmaktýr. Daha çok
sayýda ambalaj kullanýlýrken; bu ürünlerin
üretiminde daha geliþmiþ teknolojilerin
kullanýlmasý ve ambalajlarýn aðýrlýklarýnýn
azaltýlmasý ile sürdürülebilirlik saðlanmalýdýr.
Geliþmekte olan ülkelerde üretilen gýdalarýn
etkin þekilde ambalajlanmasý insanlara daha
fazla miktarda gýdanýn ulaþmasýný saðlar.
Doðru bir biçimde ambalajlamaya lojistik ve
depolama da eklendiðinde, gün geçtikçe,
daha fazla gýda, ona en çok ihtiyaç duyanlara
teslim edilebilir.
Dünyada tüketilen tüm içeceklerin büyük bir

kýsmý ambalajsýzdýr. Daha büyük miktarda
sývýnýn ambalajlanmasýyla, yaþamsal besinler
daha çok insana ulaþtýrýlabilir ve hastalýklar
da artan hijyen ve gýda güvenliði saðlama
yöntemleri ile azaltýlabilir.
Küresel ambalaj endüstrisi bu sorunlarýn çoðu
için çözüm saðlamaktadýr.
Diðer sanayilerde olduðu gibi bazý noksanlar
vardýr, ancak genel olarak ambalaj endüstrisi
son on yýldýr ambalaj çözümlerini optimize
etmek için baþarýyla çalýþmaktadýr. Marjlar
üzerinde büyük baský olan günümüzün zorlu
ekonomi ortamýnda, ambalaj alýcýlarý, ürünlerini
korumak ve teþvik etmek için gerekli olmayan
bir þey için ekstra bir kuruþ bile ödemeyecektir
(burada kast edilen ürün grubu, biyolojik
olarak parçalanabilen, yenilenebilen
kaynaklardan elde edilen ve daha pahalý olan
malzemelerdir).
Ambalaj günümüzün gýda kýtlýðýný tamamen
gideremese de, teknoloji ve proseslerin birlikte
kullanýlmasýnýn ihtiyaç olduðu, uzun vadeli
ve adým adým oluþturulacak bir plan için
gerekli bir unsurdur. Küresel ambalaj
sanayisinin, daha kaliteli ve daha küçük
kayýplar olacak þekilde muhafaza edilen büyük
miktarda gýdanýn tüketicilere ulaþmasýný
saðlayarak, dünyadaki refahý artýrmaya büyük
oranda katkýda bulunabileceði bir gerçektir.
Bu makale, IPPO - International Packaging Press
Organization (Uluslararasý Ambalaj Basýný
Organizasyonu) Baþkaný Bo Wallteg ve WPO - World
Packaging Organisation (Dünya Ambalaj Örgütü)
Genel Sekreteri Carl Olsmats tarafýndan
hazýrlanmýþtýr.
Çevirisi, ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneði Araþtýrma
Uzmaný ve Ambalaj Bülteni dergisi Editörü Aslýhan
Arýkan tarafýndan yapýlmýþtýr. Aslýhan Arýkan ayný
zamanda IPPO üyesidir.
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Packaging is the Answer to World Hunger
More packaging and the right sort of
packaging can help to curb world hunger!
Ever since World War II, global food production
has increased faster than population growth,
and food prices have remained relatively
stable. Now, however, we are seeing a reversal
of that trend - and we face a world food
shortage. Populations are starving and food
prices have risen dramatically. As a result,
in many cases there is food but no money,
or too much food in some places and too
little food in other places.
The current food shortages have emerged
quickly and with little warning. As always,
several reasons are cited. The rising middle
class in Asia with bigger purchasing power
is one such reason, while another argument
is that fuel is produced from raw materials
that could be used for food for other purposes
such as cattle feed, fuels and materials. Some
say that the production of bio-plastics
(plastics made from renewable raw materials)
is prejudicial to food production. Crop failures,
climate change, protective tariffs, and poor
logistics are other factors that are said to
affect global food supplies. Traditionally, such
problems have been addressed by increasing
land availability for agricultural use (and
whole forests have been decimated in the
process), as well as plant breeding, artificial
fertilisation, spraying, irrigation, etc, to
increase yield per hectare. Genetically modified
plants are also used, but the issue is
controversial and many consumers are
sceptical.
Now we face new challenges that require
new solutions. Consumers want their food
to be as natural as possible, minimising use
of genetically modified plants, pesticides in
production and limiting use of sugar and salt
as a traditional means of preservation. Further
de-forestation to create new farmland, could
negatively affect the environment and the
climate.
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In order to cope with food shortages, a sharp
increase in food availability is required by
2020 but such an increase need not mean
a real increase in production. Large quantities
of food are now wasted because of poor
logistics and storage procedures, as well as
the lack of cold chain facilities.
In some developing countries, its estimated
that as much as 50% of all food production
is lost because of the scarcity of processing
and packaging technology, while in
industrialised countries, food is carelessly
handled and between 25 and 50% is
discarded because it has passed the bestbefore date. Moreover, up to 10% of all fruit
and vegetables shipped in the EU, worth
some 10 billion euros, are destroyed.
Enormous resources go into producing and
transporting these goods which are lost
partly because lack of adequate packaging.
This is where the global packaging industry
can make a positive contribution to
sustainability and fighting world hunger. The
general public and politicians often see
packaging as an environmental threat rather
than a tool for sustainability. For instance,
the usage of a few grams of plastic in nature
is considered much worse than to find a
kilogram of destroyed tomatoes, although
the latter, taking into account all processes
in production and logistics, in most cases
affects the environment much more than
packaging material.
Although there are continuous calls for the
use of less packaging, the solution to these
problems is perhaps to use more. That means
larger numbers of packaging for more uses,
but of course combined with a continued
packaging weight reduction through better
technology and process development for each
individual package.
Ensuring that food produced in developing
countries is effectively packaged would result
in much larger quantities of food reaching

the people. By adding adequate packaging,
logistics and storage, yet more food could
be delivered to those who most need it.
A high proportion of all drinks consumed in
the world are unpacked. By packaging larger
quantities of fluids, vital nutrients could
reach more people, and diseases could be
reduced through improved hygiene and food
safety.
The global packaging industry has provided
solutions for many of these problems.
As in any other industry, there are failures,
but overall the packaging industry has worked
successfully to optimise packaging solutions
over past decades. In the current tough
economic climate, with enormous pressure
on margins, packaging buyers wont pay one
cent extra for something that isnt required
to protect and promote their products.
While packaging cannot fully correct todays
food shortages, it is an essential part of a
long-term incremental process that will have
to employ a blend of technologies and
processes. Its true to say that the global
packaging industry can contribute greatly to
increased prosperity and sustainability in
the world by ensuring that larger amounts
of food reaches consumers, preserved in a
way that results in better quality and smaller
losses.
Bo Wallteg, President / International Packaging Press
Organization
www.ippopress.com
The International Packaging Press Organisation is a
friendly association with members all around the
world. IPPO members are independent, professional
journalists, writing for packaging magazines and
newsletters.
Carl Olsmats, General Secretary / World Packaging
Organization
www.worldpackaging.org
The World Packaging Organisation (WPO) is a not-forprofit, non-governmental, international federation of
national packaging institutes, regional packaging
federations and other interested parties including
trade associations.
WPOs purpose is to serve the global packaging
community through packaging associations. The WPO
mission is Better quality of life through better
packaging for more people.

