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مچ انداختن  قیمت های جهانی و مچ انداختن  قیمت های جهانی و 
نیمانیما  در زمین پتروشیمی  در زمین پتروشیمی

 تولید پالستیک  تولید پالستیک 
 مشابه  مشابه PETPET  از ضایعات گیاهی  از ضایعات گیاهی

 الیه مبتنی بر  الیه مبتنی بر فیبرفیبر
 برای کارتن های مواد غذایی برای کارتن های مواد غذایی

بازیافت با فرآیند بازیافت با فرآیند الیه برداریالیه برداری  



با توجه به روند نزولی قیمت های جهانی محصوالت پتروشیمی یک جو منفی در اقصي نقاط جهان در خصوص این بازار خودنمایی 
کرده است؛ اگرچه جرقه های مهمی از رشد بهای نفت خام را شاهد هستیم. این در حالی است که قیمت نیمایی ارز مستمر در حال 
افزایش است و هم اکنون در باالترین نرخ خود در تاریخ نوسان می کند. این مطلب به معنی آن است که در مچ انداختن بین نیما و 
قیمت های جهانی تاکنون شاهد هستیم که نرخ های پایه محصوالت پتروشیمیایی در بورس کاال، کاهشی بوده تا جایی که بخشی 
از رشد قیمت های پیشین را تخلیه کرده است. این در حالی است که بازار در نزدیکی به مناسبت های مذهبی و بازگشت حجاج، 
هنوز با تقاضای زیر پوستی قابل قبولی روبه رو است اما موجودی نسبتاً باالی انبارها این واقعیت را مخفی کرده است. روند عمومی 
در بازارها برای انواع ظروف یکبار مصرف، مصنوعات پلیمری و محصوالت کاتلری از جذابیت نسبی تقاضا حکایت دارد و این مطلب 
به احتمال قوی تا هفته های آینده نیز مشاهده خواهد شد، اما اینکه در بازار با خودنمایی قدرتمند تقاضا روبه رو باشیم، نمی توان در 
این خصوص به صراحت اظهار نظر کرد. همانگونه که عنوان شد موجودی باالی انبارها و ترس از کاهش بیشتر بهای مواد اولیه موجب 
شده تا شاهد عقب نشینی نامحسوس خریداران باشیم. یا دقیق تر، ترجیح مي دهند تقاضاي موجود را با موجودی انبارها پوشش 
دهند و نسبتاً حجم خرید خود را کاهش داده اند. این مطلب در شرایطی خودنمایی می کند که اوج تقاضای فصلی ظروف یکبار مصرف 
در ایران و عراق و بسیاری از کشورهای شیعی نزدیک بوده، بنابراین توجه کامل به موجودی انبارها نمی تواند جوابگوی نیاز بازارها 
باشد. همین مطلب موجب خواهد شد پس از چند هفته و شاید عبور از پیک تقاضا در ۱۰ روز ابتدایی ماه محرم یک جریان جدید 
از رشد تقاضا خودنمایی کند که برای تامین نیاز کشور عراق در اربعین خریداری خواهد شد. با توجه به این موارد فراز و فرود تقاضا 
در روزهای اخیر منطقی به نظر می رسد و باز هم این روند به نفع تجار آگاه تمام خواهد شد. وضعیت تولید نیز تغییر خاصی نکرده و 
دقیق تر واحدهای بزرگ هنوز حجم تولید پیشین خود را حفظ کرده اند اما واحد های کوچکتر با توجه به ضعف نسبي بازاریابی خود، 

ترجیح داده اند حجم تولید خود را کاهش دهند، البته قطعی برق در شهرک های صنعتی را نمی توان نادیده گرفت.

مچ انداختن  قیمت های جهانی و 
نیما  در زمین پتروشیمی



 تولید پالستیک
 PET مشابه  

از ضایعات گیاهی
دانشمندان پالستیک جدیدی مشابه PET را با خواص سختی باال، مقاومت در 
برابر حرارت و ممانعت در برابر اکسیژن ایجاد کردند که برای بسته بندی مواد 
غذایی مناسب است. این پالستیک از چوب یا سایر مواد گیاهی غیرخوراکی 

مانند ضایعات کشاورزی تولید شده است و ساختار قندی دارد.
 PET شبیه  جدیدی  پالستیک  سوئیس  فدرال  فناوری  موسسه  دانشمندان 

ساخته اند که از قسمت های غیر خوراکی گیاهان ساخته شده است.
دانشمندان گزارش می دهند که مواد آن ها سخت، مقاوم در برابر حرارت است 
نامزد  را  ایجاد کند و آن  برای گازهایی مانند اکسیژن  و می تواند مانع خوبی 
دلیل  به  جدید  پالستیک  گزارش ها،  طبق  می کند.  غذایی  مواد  بسته بندی 
در  موجود  قندهای  به  و  شود  بازیافت  شیمیایی  نظر  از  می تواند  ساختارش 

محیط تبدیل شود.
پروفسور جرمی لوترباکر در دانشکده علوم پایه  EPFLگفت: ما اساساً فقط 
مواد  در  را  کشاورزی  ضایعات  مانند  غیرخوراکی  گیاهی  مواد  سایر  یا  چوب 
تولید  مرحله  یک  در  را  پالستیک  پیش ساز  تا  می پزیم  ارزان قیمت  شیمیایی 

کنیم.
با دست نخورده نگه داشتن ساختار قند در ساختار مولکولی پالستیک، مراحل 

شیمیایی کار، بسیار ساده تر از جایگزین های فعلی است.
 2016 سال  در  همکارانش  و  لوترباخر  که  است  کشفی  بر اساس  تکنیک  این 
منتشر کردند، جایی که آنها دریافتند که افزودن یک آلدئید می تواند بخش های 
استخراج  طول  در  آنها  تخریب  از  و  کند  تثبیت  را  گیاهی  مواد  از  خاصی 
توانستند  محققان  شیمیایی،  روش  این  از  مجدد  استفاده  با  کند.  جلوگیری 
پالستیکی  پیش ساز  به عنوان  را  زیست  بر  مبتنی  جدید  شیمیایی  ماده  یک 

بازسازی کنند.
آلدئید  یک  از  استفاده  با  می گوید:  مطالعه،  این  اول  نویسنده  مانکر،  لورنز 
گروه های  به سادگی  می توانیم  فرمالدئید  به جای  اسید گلیوکسیلیک  متفاوت، 
اجازه  آنها  به  که  بچسبانیم،  قند  مولکول های  طرف  دو  روی  را  »چسبنده« 
می دهد تا به عنوان بلوک های سازنده پالستیک عمل کنند. با استفاده از این 
تکنیک ساده، می توانیم تا 2۵درصد وزن زباله های کشاورزی یا ۹۵ درصد شکر 

خالص را به پالستیک تبدیل کنیم.
دانشمندان بر این باورند که ویژگی های این ماده جدید می تواند امکان استفاده 
از آن را در کاربردهای مختلف از بسته بندی و منسوجات گرفته تا پزشکی و 
الکترونیک بدهد. محققان ظاهراً قباًل فیلم های بسته بندی، الیافی که می توانند 
سه بعدی  چاپ  برای  رشته هایی  و  شوند  تبدیل  منسوجات  سایر  یا  لباس  به 

ساخته اند.
مواد  بسته بندی  صنایع  در  استفاده  برای  خوبی  گزینه  جدید  پالستیک  این 
غذایی است زیرا با توجه به ساختار پایه ای آن هیچ گونه مواد اضافی یا سمی 
در غذا آزاد نمی کند، به این ترتیب نامزد استفاده جهت بسته بندی شیرینی، 

بسته بندی خرما و ظروف مخصوص فریزری یا مایکروویوی است.
ویژه  به  دارد،  هیجان انگیزی  بسیار  خواص  پالستیک  این  می گوید:  لوترباخر 
منحصر  را  پالستیک  آنچه  غذایی و  مواد  بسته بندی  مانند  کاربردهایی  برای 
به فرد می کند، وجود ساختار قند سالم است. این امر ساختن آن را بسیار آسان 
نیازی نیست آنچه را که طبیعت به شما می دهد تغییر دهید و  می کند زیرا 
تجزیه آن را ساده می کند زیرا می تواند به مولکولی که قباًل در طبیعت به میزان 

فراوان وجود داشته است بازگردد.
https://packagingeurope-com :منبع



تترا پک بسته بندی جدیدی با الیه مبتنی بر الیاف تولید کرده است که عالوه بر ماندگاری و خواص محافظت از مواد 
غذایی، موجب کاهش قابل توجه میزانCO2  می شود.

تترا پک اعالم کرده است که قصد دارد یک الیه مبتنی بر فیبر را به عنوان جایگزینی برای الیه آلومینیومی در کارتن های 
مواد غذایی خود که در شرایط محیطی توزیع می شود، آزمایش کند.

به گفته تترا پک، الیه آلومینیومی که در حال حاضر در بسته بندی های کارتن مواد غذایی استفاده می شود، نقش مهمی 
در تضمین ایمنی محتویات مواد غذایی ایفا می کند، اما به یک سوم انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با مواد پایه مورد 
استفاده توسط شرکت کمک می کند. الیه آلومینیومی همچنین به این معنی است که کارتن های تترا پک در برخی 
مکان ها در جریان های بازیافت کاغذ رد می شوند یا پذیرفته نمی شوند، با نرخ بازیافت این نوع کارتن ها طبق گزارش ها 

حدود 2۰ درصد است.
تترا پک می گوید که در ابتدا اعتبار سنجی فناوری تجاری را برای جایگزینی مبتنی بر پلیمر برای الیه آلومینیوم در 

ژاپن، از اواخر سال 2۰2۰ انجام داد.
ظاهراً فرآیند ۱5 ماهه به شرکت کمک کرد تا پیامدهای زنجیره ارزش تغییر به یک الیه مبتنی بر پلیمر را درک کند، 
و همچنین بررسی کند که آیا این راه حل کاهش ردپای کربن را ارائه می دهد و محافظت کافی از اکسیژن برای آبمیوه 
و سبزیجات را تأیید می کند یا خیر. این شرکت ادعا می کند که الیه مبتنی بر پلیمر با هدف افزایش نرخ بازیافت در 

کشورهایی است که بازیافت کنندگان به کارتن های بدون آلومینیوم عالقه دارند.
تترا پک اکنون در حال برنامه ریزی برای استفاده از آموخته های این آزمایش قبلی در حین آزمایش یک الیه جدید 

مبتنی بر فیبر با همکاری نزدیک با برخی از مشتریان خود است.
این شرکت می افزاید که تحقیقاتش نشان می دهد که اگر بسته بندی ها کاماًل از مقوا ساخته شده باشند و پالستیک یا 
آلومینیوم نداشته باشند، تقریباً 4۰ درصد از مصرف کنندگان انگیزه بیشتری برای مرتب سازی برای بازیافت خواهند 
داشت. با این حال، تترا پک هنوز نگفته است که الیه مبتنی بر الیاف چگونه بر قابلیت بازیافت کارتن هایش تأثیر 
می گذارد، بنابراین در حال حاضر مشخص نیست که آیا این یک راه حل قابل بازیافت است یا خیر.ژیل تیسراند، 
معاون آب و هوا و تنوع زیستی در تترا پک می گوید: نتایج اولیه نشان می دهد که بسته بندی با الیه مبتنی بر الیاف 
در مقایسه با کارتن های آسپتیک سنتی، همراه با ماندگاری و خواص محافظت از مواد غذایی قابل توجهی کاهش 

CO2 را ارائه می دهد.
ما معتقدیم که این توسعه به عنوان یک پیشرفت در کاهش تأثیر آب و هوا عمل خواهد کرد. عالوه بر این، کارتن هایی 
با محتوای کاغذ باالتر نیز برای کارخانه های کاغذ جذابیت بیشتری دارند. بنابراین، این مفهوم پتانسیل روشنی 

برای تحقق اقتصاد چرخه ای کم کربن برای بسته بندی ارائه می دهد.
اوا گوستاوسون، معاون مواد و بسته بندی در تترا پک می افزاید: پرداختن به مسائل پیچیده ای مانند تغییرات آب و 
هوا و چرخش نیاز به نوآوری تحول آفرین دارد. به همین دلیل است که ما نه تنها با مشتریان و تامین کنندگان خود، 
بلکه با اکوسیستمی از استارتاپ ها، دانشگاه ها و شرکت های فناوری همکاری می کنیم و به ما امکان دسترسی به 

صالحیت ها، فناوری ها و امکانات تولیدی را می دهد.
برای روشن نگه داشتن موتور نوآوری، ما ساالنه ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری می کنیم و این سرمایه گذاری را 
طی 5 تا ۱۰ سال آینده ادامه خواهیم داد تا نمایه زیست محیطی کارتن های مواد غذایی، از جمله تحقیق و توسعه 

بسته های ساخته شده با ساختار مواد ساده و افزایش محتوای تجدید پذیر.
سفری طوالنی در پیش رو داریم، اما با حمایت شرکایمان و عزم قوی برای دستیابی به جاه طلبی های پایداری و 

ایمنی مواد غذایی، ما در مسیر خوبی هستیم.
اوایل سال جاری، خرده فروش بریتانیایی موریسونز اعالم کرد که قصد دارد محصوالت شیر   تازه برند خود را از 
بطری های HDPE به کارتن های تترا پک منتقل کند، کارتن هایی که شرکت ادعا می کند کربن خنثی هستند و 
می توانند ۱۰۰ تن پالستیک در سال را حذف کنند. این اقدام به دلیل زیرساخت ناهموار بازیافت کارتن های تترا 

پک در مقایسه با HDPE که به طور گسترده بازیافت می شود، مورد انتقاد برخی قرار گرفت.
https://www-tetrapak-com :منبع

الیه مبتنی بر فیبر برای 
کارتن های مواد غذایی



 بازیافت با 
فرآیند الیه برداری 

شرکت ساپراتک در اقدامی جدید، مواد بسته بندی انعطاف پذیر کامپوزیت و بسته بندی با الیه فویل آلومینیومی و 
پالستیک و آلومینیوم را از کارتن های نوشیدنی به صورت الیه الیه بازیافت می کند.

ساپراتک در حال حاضر اولین کارخانه بازیافت خود را برای بسته بندی کامپوزیت در آلمان بر اساس فرآیند بازیافت 
مکانیکی مواد کامپوزیتی الیه نازک با الیه آلومینیومی می سازد.

با الیه فویل  انعطاف پذیر کامپوزیت و بسته بندی  بر روی مواد بسته بندی  بازیافت ساپراتک در حال حاضر  فرآیند 
آلومینیومی و همچنین پالستیک و آلومینیوم از کارتن های نوشیدنی متمرکز است. این شرکت توضیح می دهد که 

هدف از این فرآیند حفظ ارزش هر ماده پس از جداسازی است.
مورد  شیمیایی  مواد  تمام  و  نمی کند  اضافه  بازیافتی  پلیمرهای  به  آالینده ای  هیچ  فرآیند  این  ساپراتک،  گفته  به 
استفاده در این فرآیند با مقررات تماس با مواد غذایی اتحادیه اروپا مطابقت دارند. طبق گزارشات، مایعات جداسازی 
شست وشوی داغ مورد استفاده مبتنی بر آب و بدون حالل هستند، در حالی که بیش از 30 بار در این فرآیند مورد 
استفاده مجدد قرار می گیرند. این فناوری در سال 201۹ توسط هنکل تأمین مالی شد و هدف از همکاری این بود 
که فرآیند را سریع تر از میانگین زمان بندی تحقیق، توسعه و تجاری سازی افزایش دهد. این شرکت ها ادعا می کنند 
که این فناوری می تواند راه حل های قابل بازیافت آینده را برای طیف گسترده ای از بسته بندی های کامپوزیتی، مانند 

موادی که پالستیک را با فلز، شیشه و کاغذ ترکیب می کنند، فعال کند.
آزمایشی  محیط های  و  علم مواد  آزمایشگاه های  در  گسترده  به طور  الیه برداری  فناوری  که  می کند  اضافه  ساپراتک 
نزدیک به صنعتی آزمایش شده است، با شواهدی که نشان می دهد این فرآیند مواد بازیافتی تولید می کند که می تواند 

جایگزین مواد خام اولیه در کاربردهایی از جمله بسته بندی فیلم و فویل شود.
این شرکت می گوید که این »نتایج بسیار دلگرم کننده« انگیزه ای برای ساخت کارخانه بازیافت الیه الیه شدن چند 
الیه در دسائو، آلمان است. این مرکز قرار است در سال 2023 فعالیت تجاری خود را با هدف اولیه پردازش حدود 

18000 تن زباله بسته بندی در سال آغاز کند.
آزمایش های  و  از سال ها تحقیق گسترده  GmbH، می گوید: پس  تورستن هورنونگ، مدیر عامل شرکت ساپراتک 
کامل، ما از ساخت اولین کارخانه بازیافت در مقیاس صنعتی که سال آینده شروع به کار خواهد کرد، هیجان زده 
هستیم. هدف ما این است که تاثیر واقعی و ماندگاری بر چرخه ای بودن مواد بسته بندی کامپوزیتی داشته باشیم که 

جداسازی و تغییر کاربری آنها به شدت چالش برانگیز بوده است.
ساپراتک از 1۹ تا 26 اکتبر در نمایشگاه تجارت منصفانه K در دوسلدورف رویکرد الیه برداری چند الیه را به نمایش 
خواهد گذاشت. این شرکت در مورد نتایج بازیافت فناوری و نمایش نمونه های اولیه در سالن ۹، پایه D17 بحث 
https://spnews-com :منبع خواهد کرد.   



بازگشت از کووید-۱9
در سال 2021، کپی گزارش می دهد که صنعت کاغذ و خمیر گردش مالی ساالنه ۹۵ میلیارد 

یورو را نشان می دهد، افزایش 1۵.۹ درصدی نسبت به سال 2020.
بین سال های 2020 تا 2021، مصرف کاغذ و مقوا نیز ۵.8 درصد افزایش یافته است که به گفته 
کپی، عملکرد بهتری نسبت به رشد کلی تولید ناخالص داخلی منطقه یورو دارد. در همین دوره، 
تولید نیز 6.1 درصد رشد کرد و نرخ بهره برداری کارخانه های کاغذسازی در مقایسه با 8۵ درصد 

در سال 2020 به ۹0 درصد رسید.
این  اولیه کووید-1۹ است.  از شیوع  بازگشت قوی پس  این نشان دهنده یک  کپی می گوید که 
سازمان قباًل کاهش تولید و مصرف کاغذ و مقوا را در سال 2020 مرتبط با همه گیری گزارش 
کرده بود، اگرچه اکثر کارخانه ها بدون اختالل کار می کردند به غیر از کاهش سرعت کار در موارد 

تقاضای کم.
به گفته کپی، رشد صنعت به دلیل افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و جهانی است. برخی از 
تولید  کرده اند،  تجربه  را  تقاضا  کووید-1۹افزایش  قرنطینه جهانی  اوج  دوران  در  بخش ها حتی 
گریدهای بسته بندی نسبت به سال 2020، 7.1 درصد افزایش یافته است که ظاهراً در سال 2021 
به باالترین حد خود رسیده است. تولید گریدهای بسته بندی مورد استفاده برای تولید کیسه های 
کاغذی هستند نیز 11.6 درصد افزایش یافته است که کپی آن را به عنوان »موثرترین رشد« ثبت 

شده توسط صنعت در دوره گزارش شناسایی می کند.

کپی افزایش تولید بسته بندی را به گسترش تجارت الکترونیک در سال های اخیر نسبت می دهد 
که با روی آوردن مشتریان به خرده فروشی آنالین در طول قرنطینه، بازار بسته بندی کاغذ و مقوا 
را تقویت کرد. به گفته این سازمان، عالوه بر این، دستورالعمل اتحادیه اروپا برای پالستیک های 
یکبار مصرف، برخی از شرکت ها را به جایگزینی پالستیک به جای کاغذ و همچنین حذف تدریجی 

کیسه های پالستیکی سوق داده است.
این سازمان پیشنهاد می کند که تقاضا برای بخش های بازار بهداشت پس از افزایش شدید در طول 
شیوع اولیه کووید-1۹ به اوج خود رسیده است. با این حال، کپی همچنین می گوید که- به  رغم 
اثر اصالحی- این بخش ممکن است همچنان از الزامات بهداشتی باال در درازمدت بهره مند شود، 

زیرا سالمت و بهداشت همچنان در دستور کار مصرف کنندگان، دولت ها و شرکت ها قرار دارد.
با همه گیری کووید-1۹را تجربه  تقاضای مرتبط  و مقوا کاهش  از بخش های کاغذ  برخی دیگر 
کردند. این شامل کاهش سریع ساختاری گریدهای گرافیکی است، با کاهش تولید کلی 1۹ درصد 
در سال 2020. با این حال، کپی گزارش می دهد که در سال 2021، حتی این بخش نیز با افزایش 
۵.6 درصدی و 2.7 درصدی در تولید و مصرف، مقداری بازگشت را نسبت به سال قبل نشان داد. 

تصویر جهانی
به خود  را  جهان  در سطح  کاغذ  خمیر  تولید  کل  از  20.2 درصدی  سهم  کپی   ،2020 سال  در 
اختصاص داد. بنابراین، کپی پس از آمریکای شمالی )32.3درصد( و آسیا )23.2درصد( در تولید 

با سهم چشم انداز آینده صنعت خمیر و کاغذ کاغذ  تولید خمیر  نظر  از  از 18 کشور عضو کپی، سوئد  دارد.  قرار  جهانی خمیر سوم 
31.4 درصدی در سال 2021 پیشتاز است و پس از آن فنالند )28.7 درصد( و پرتغال )7.3 درصد( 

قرار دارند.
کپی همچنین سومین مصرف کننده بزرگ خمیر کاغذ بر اساس منطقه در سال 2020 بود. طبق 
داده های کپی، آسیا با سهم 3۹.۹ درصدی در این رده پیشتاز است و پس از آن آمریکای شمالی 

با 27 درصد قرار دارد.
سازمان،  گفته  به  که  می شود  صادر  کپی  اعضای  از  کاغذ  تولید  از  22 درصد  حاضر،  حال  در 

4.1 درصد بیشتر از سطح تولید شده در سال 2020 است.
کشورهای اروپایی خارج از کپی همچنان بیشترین سهم را از صادرات کاغذ و مقوای کپی دارند، 
اما بیشترین رشد صادرات بین سال های 2020 تا 2021 به آمریکای التین با افزایش 26 درصدی 
بوده است. در همین حال، صادرات به آسیا- که 24.2درصد از کل صادرات کاغذ و مقوا از کپی 
11.3درصد  مشابه  مدت  در  است-  بزرگ  سهم  دومین  که  می دهد  تشکیل  را  مناطق  سایر  به 

کاهش یافت.
از سوی دیگر، کل واردات در سال 2021 به میزان 6.4 درصد کاهش یافت. کشورهای اروپایی که 
عضو کپی نیستند، همچنان بیش از نیمی از واردات کپی را تامین می کنند، با افزایش 8.8 درصدی 
بین سال های 2020 تا 2021، اما واردات از سایر مناطق کاهش یافته است. با بیشترین کاهش 

)24.1درصد( دوباره از آسیا دیده می شود.

نرخ بازیافت
به گفته کپی، بخش بسته بندی و تخته کاغذ از نظر استفاده از کاغذ برای بازیافت در سال 2021 
با نرخ کلی 74.8 درصد پیشتاز بود. بخش بهداشتی و خانگی با ضریب بهره برداری 32.7 درصد 
در رتبه دوم قرار گرفت، در حالی که بخش کاغذهای گرافیکی با نرخ بهره برداری 2۵.7 درصد پس 

از آن قرار گرفت.
وقتی صحبت از نوع محصول کاغذی به میان می  آید، موجدار و کرافت با سهم کل ۵8.۹ درصد 

بیشترین بازیافت را دارند.
در مورد بازیافت کاغذ منطقه ای، کپی می گوید که آلمان پیشتاز است و سهم 36.1 درصدی از 
۵0.7 میلیون کاغذ مورد استفاده برای بازیافت در اروپا در سال 2021 را به خود اختصاص داده 

است. دومین سهم بزرگ به ایتالیا با 11.۹ درصد و پس از آن اسپانیا، فرانسه و انگلستان قرار دارند.
کپی ادعا می کند که بازیافت کاغذ به طور فزاینده ای در اروپا انجام می شود و این منطقه برای 
اولین بار در سال 2021 از ۵0 میلیون تن گذشت. این سازمان گزارش می دهد که صادرات کاغذ 
است.  یافته  کاهش  میزان 17.6 درصد  به  تا 2021  بین سال های 2020  از کپی  بازیافت  برای 
کاهش 7۵.7 درصدی کاغذ صادراتی برای بازیافت از کپی به آمریکای التین، با کاهش صادرات 

تقریباً به تمام مناطق دیگر.
التین  آمریکای  از  غیر  مناطق  همه  از  بازیافت  برای  را  خود  کاغذ  واردات  کپی  می رسد  به نظر 
افزایش داده است. بر اساس داده های کپی، واردات کاغذ برای بازیافت بیشترین افزایش را از آسیا 
داشته است. همچنین افزایش 1۹.8 درصدی برای کاغذ وارداتی برای بازیافت از کشورهای اروپایی 
غیر کپی وجود داشت که همچنین از ادعای کپی مبنی بر اینکه بازیافت کاغذ به طور فزاینده ای 

در اروپا اتفاق می افتد، حمایت می کند.
به گفته کپی، نرخ کل بازیافت کاغذ و مقوا در اروپا 71.4 درصد است. این کاهش 2 درصدی نسبت 

به سال 2020 و تنها 2.8 درصد افزایش نسبت به سال 2010 است.

چهره های انعطاف پذیر
این صنعت و  انعطاف پذیری  بر  اثباتی  جوری رینگمن، مدیر کل کپی، می گوید: آمار ساالنه ما 

ویژگی های منحصر به فرد کاغذ و محصوالت مبتنی بر الیاف است.
در میان صنایع اروپایی، بخش خمیر کاغذ و کاغذ به دلیل عملکرد بازیافت، استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر، بهره وری انرژی و منابع پایدار در جایگاه پیشرو باقی مانده است. اینها کلید ظرفیت 

ما برای توسعه سریع در بازارهای جدید هستند.
و  است  شده  ثبت   2022 سال  اول  ماهه  سه  برای  نیز  مثبتی  روندهای  که  می کند  ادعا  کپی 
این بخش از سطح تولید سه ماهه اول 2021 فراتر رفته است. با این حال، در حالی که  ظاهراً 
کپی می گوید ارقام 2021 انعطاف پذیری صنعت کاغذ و خمیر کاغذ را نشان می دهد، برخی از 

چالش ها باقی می مانند.
بی ثبات شدن ذخایر  مورد  نگرانی هایی در  به  فوریه 2022 منجر  اوکراین در  به  تهاجم روسیه 
چوب، با احتمال فشار عرضه و کمبود، از جمله برای مواد بسته بندی کلیدی شده است. ۵.8 درصد 
از روسیه در سال 2021 منشا گرفته شده است و 0.۹ درصد  از چوب مصرف شده توسط کپی 
دیگر توسط بالروس تهیه شده است. از مارس 2022، الوار روسیه و بالروس اکنون به عنوان »الوار 
درگیری« در نظر گرفته می شود، به این معنی که نمی توان از آن در محصوالت دارای گواهی 

PEFC یا FSC استفاده کرد.
در حالی که کپی اکثر چوب خود را )8۵.7درصد( از منطقه کپي تامین می کند، محدودیت های 
اخالقی و لجستیکی مرتبط با چوب روسیه و بالروس ممکن است بخشی از عرضه وارداتی آن 
از  با توجه به این نکته، نسبت چوب مصرف شده توسط اعضای کپی که خارج  را کاهش دهد. 
منطقه کپی منشا می گیرد، به طور کلی نسبتاً کم است و همچنین نسبت به سطوح قبلی اندکی 

کاهش یافته است.
اوکراین ممکن است بین کشورها  تأثیرات جنگ در  به میان می آید،  از صادرات  وقتی صحبت 
متفاوت باشد. کپی قباًل اعالم کرده بود که فنالند، آلمان و لهستان حدود نیمی از صادرات کاغذ 
با جنگ متوقف می شود. این  و مقوای اتحادیه اروپا به اوکراین را تشکیل می دهند که احتماالً 
سازمان افزود: »از آنجایی که جریان تجارت خمیر و کاغذ بین اتحادیه اروپا و روسیه بسیار زیاد 
است، هرگونه محدودیت در تجارت دوجانبه کاال می تواند به طور قابل توجهی بر صنعت خمیر و 
کاغذ اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد« و به نیاز به »هوشیاری ماندن در شرایطی که وضعیت ممکن 
است متحول شود« اشاره کرد. از بسیاری جهات و محدودیت های چوب و محصوالت مبتنی بر 

چوب را می توان در تحریم های اتحادیه اروپا یا روسیه گنجاند.
چالش دیگری که با حمله روسیه به اوکراین ایجاد شد، افزایش سرسام آور قیمت انرژی است. 
با توجه به افزایش هزینه های انرژی، عدم قطعیت عرضه گاز و نفت از روسیه منجر به تشدید 
بیشتر شد که منجر به درخواست کپی از کمیسیون اروپا در اوایل سال جاری شد. این سازمان 
خواستار این شده است که بخش های کاغذ و خمیر کاغذ به عنوان تامین کنندگان ضروری برای 
زنجیره های ارزش اصلی اروپا، مانند بسته بندی مواد غذایی، شناخته شوند، که این امر آن را واجد 
شرایط حمایت های اضافی، از جمله کمک های دولتی و تحویل گاز ترجیحی می کند. به گفته کپی، 

مداخله برای »روشن نگه داشتن چراغ ها« با مشاغل و کارخانه های کاغذسازی در خطر است.
سرویس سرمایه گذاران مودی گزارش می دهد که EBITDA صنعت کاغذ و محصوالت جنگلی 
به دلیل افزایش هزینه های انرژی، حمل و نقل، مواد و نیروی کار ممکن است طی 12 ماه آینده 
10 تا 12 درصد کاهش یابد. این شرکت، مانند کپی، می گوید که تقاضا برای بسته بندی کاغذی 
در نتیجه جایگزینی پالستیک و گسترش تجارت الکترونیک، با افزایش بالقوه 6 درصدی درآمد در 
سال آینده برای این بخش خاص، به رشد خود ادامه خواهد داد. با این حال، گزارش شده است 

که این برای مقابله با کاهش کلی صنعت کافی نیست.
انتقال  انتظار دارد در  بازارهای سود، مودی  انرژی و تنگ تر شدن  در واکنش به افزایش قیمت 
انتظار می رود  اینکه  به  توجه  با  بسته بندی تسریع شود.  به کاربردهای  کارخانه های کاغذسازی 
باقی بماند، به نظر می رسد که بخش بسته بندی کاغذی برای شرکت ها  باال  هزینه های ورودی 

جذاب باشد زیرا هدف آنها ایجاد انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های روزافزون صنعت است.

آمار ساالنه سال 2۰2۱ نشان می دهد که پیشرفت خوبی پس از شیوع کووید-۱9در صنعت کاغذ و خمیر روی داده است ولی چالش ها به دلیل افزایش قیمت انرژی، عدم قطعیت 
عرضه و تهاجم روسیه به اوکراین همچنان وجود دارند.صنعت کاغذ و خمیر در سال 2۰2۱ چگونه پیش رفت و این چه چیزی در مورد آینده آن به ما می گوید؟

کپی آمار ساالنه خود را برای سال 2۰2۱ منتشر کرده است که به نظر می رسد پیشرفت خوبی پس از شیوع اولیه کووید-۱9در صنعت کاغذ و خمیر روی داده است که به دلیل 
افزایش گردش مالی و رشد بخش هایی است که تحت تأثیر مثبت و منفی این بیماری همه گیر در سال 2۰2۰ قرار گرفته بودند. درحالی که سازمان ادعا می کند که ارقام 2۰2۱ آن 

نشان دهنده انعطاف پذیری صنعت خمیر کاغذ و کاغذ است، چالش ها به دلیل افزایش قیمت انرژی، عدم قطعیت عرضه و تهاجم روسیه به اوکراین همچنان به وجود می آیند.




