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Αξιότιµοι σύνεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι.
Με µεγάλη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την πρωτοβουλία του
συνδέσµου µας για τη διενέργεια του σπονδυλωτού αυτού συνεδρίου, στις
εργασίες του οποίου αναπτύσσονται προβληµατισµοί και προτάσεις από τους
διαφορετικούς αλλά και αλληλένδετους κλάδους της Ελληνικής βιοµηχανίας.
Η παραγωγή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί καταγράφεται ως µία από τις
πρώτες συστηµατοποιηµένες παραγωγές κλίµακας.
Το ευρύ πεδίο χρήσης του, από τη διαφύλαξη και τη µεταφορά της γνώσης,
έως τη συσκευασία αγαθών όλων των τύπων, αιτιολογεί επαρκώς τον
χαρακτηρισµό του προϊόντος και των µονάδων παραγωγής αυτού, ως
«στρατηγικές» για την οικονοµία.
Όσον αφορά στην πατρίδα µας, η απελευθέρωση του εµπορίου κατά τις
τελευταίες δεκαετίες σε συνδυασµό µε τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες
που απαιτούνται για την παραγωγή του, καθώς και ο έντονος ανταγωνισµός
από παγκόσµιους κολοσσούς, οδήγησε τον κλάδο σε υποτονικότητα, εάν όχι
σε µαρασµό, µε ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις.
Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω πως στην Ελλάδα δεν παράγεται πλέον
χαρτί γραφής ή εφηµερίδας – το εργοστάσιο της Αθηναϊκής στη ∆ράµα
διέκοψε τη λειτουργία του πριν από µερικά χρόνια για λόγους που θα
µπορούσαν να αναλυθούν – ενώ η παραγωγή χαρτιού υγείας και
βιοµηχανικής συσκευασίας (χαρτοκιβωτίου) συρρικνώνεται.
Εξαίρεση αποτελεί το ανακυκλωµένο χαρτόνι εκτυπώσεων, και αυτό όσον
αφορά στην πρωτογενή παραγωγή του καθώς, δυστυχώς, διαπιστώνεται πως
ο µεγαλύτερος αριθµός των εταιρειών επεξεργασίας (κυτιοποιία, τυπογραφεία)
παρουσιάζουν ανησυχητική εσωστρέφεια.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι βιοµηχανίες παραγωγής χάρτου –
χαρτονιού αποτελούν κατεξοχήν εταιρείες εντάσεως κεφαλαίου. Συνεπώς, η
επίτευξη οικονοµιών κλίµακας είναι ουσιαστικά µονόδροµος. Καθώς λοιπόν το
µέγεθος της εγχώριας αγοράς δεν επιτρέπει τέτοιες τακτικές, η εξωστρέφεια
είναι επιβεβληµένη, µε ταυτόχρονη βέβαια περιφρούρηση της ντόπιας αγοράς.
Οι δυσκολίες που συναντώνται στην χάραξη και εφαρµογή τέτοιων
στρατηγικών χαρακτηρίζονται είτε αντικειµενικές, µε αναφορά στο διεθνές
περιβάλλον, είτε ενδογενείς που αφορούν στα χαρακτηριστικά της Ελληνικής
πραγµατικότητας.
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Αντικειµενικές, όπως η καταδικαστική για τις εξαγωγές µας ισοτιµία Ευρώ –
∆ολαρίου, η άνιση αντιµετώπιση προϊόντων και υπηρεσιών µε τρίτες χώρες µε
την επιβολή δασµών, καταστρατηγώντας τη βασική αρχή αµοιβαιότητας
εµπορίου, ακόµη και η τεράστια διαφορά «νοµοθετικού» κόστους µεταξύ των
Ευρωπαϊκών και Ασιατικών βιοµηχανιών, καθώς δεν επιβάλλονται
εναρµονισµένες προδιαγραφές παραγωγής.
Ενδογενείς, που αντανακλούν τον κατακερµατισµό του κλάδου των
επεξεργαστών προϊόντων χάρτου αφού µε κύκλο εργασιών που δε ξεπερνά το
ένα εκατοµµύριο ευρώ, στη µέση επιχείρηση, γίνεται εύκολα αντιληπτή η
δυσκολία ανάπτυξης τεχνολογιών εξωστρέφειας και καινοτοµίας. Συνεπώς η
όποια εξέλιξη στον κλάδο αναµένεται µάλλον από τους πρωτογενής
προµηθευτές (push) παρά προκαλείται από τους χρήστες (pull).
Η διαχρονικότητα του χάρτου ως προϊόντος χαρακτηρίζεται και από σταθερές
που αφορούν τόσο στις µεθόδους παραγωγής του όσο και στις χρήσεις του.
Εξαίρεση αποτελεί το χαρτόνι συσκευασίας το οποίο εξοπλίζει µία από τις
βασικές παραµέτρους του marketing, τη συσκευασία. Αποτέλεσµα η διαρκής
εξέλιξη και τροποποίηση χαρακτηριστικών του ώστε να εξυπηρετούνται οι
στόχοι αυτής σε επίπεδο επικοινωνίας µε τον καταναλωτή, προστασίας του
προϊόντος, διασφάλιση ασφαλούς µεταφοράς και επίτευξη οικονοµιών (Shelf
Ready Packaging) και λειτουργικότητας τόσο στους χώρους παραγωγής όσο
και στα σηµεία πώλησης.
Οι περισσότεροι τύποι χάρτου – χαρτονιού θα µπορούσαν µε σχετική ευκολία
να χαρακτηριστούν ως “commodities”λόγω των σχεδόν ενιαίων
χαρακτηριστικών παραγωγής και χρήσης. Τα χαρτιά γραφής – φωτοτυπίας –
εφηµερίδας, τα χαρτόνια από πρωτογενή πρώτη ύλη παράγονται σε
γιγαντιαίες µονάδες παραγωγής και διατίθενται από αυτές σε όλο τον κόσµο.
Η αδυναµία πρόσβασης σε πηγές πρώτων υλών, αλλά και η απουσία
γενικότερων βιοµηχανικών υποδοµών, έχει ως αποτέλεσµα τη µη ύπαρξη
τέτοιων µονάδων στη χώρα µας.
Ευκαιρία για κατά τόπους ανάπτυξη βιοµηχανικών µονάδων δίνουν τα χαρτιά
ατοµικής φροντίδας (υγείας) λόγω του µεγάλου όγκου και του χαµηλού
βάρους που καθιστά τη µεταφορά τους από µεγάλες αποστάσεις, και άρα την
εισαγωγή τους, ασύµφορη και το ανακυκλωµένο χαρτόνι συσκευασίας λόγω
της επιβεβληµένης πολυποικιλότητας των διαστάσεων και της αµεσότητας της
παραγωγής – παράδοσης στον πελάτη (Just in Time).
Και οι δύο τελευταίοι κλάδοι όµως µειονεκτούν στο διεθνές ανταγωνιστικό
περιβάλλον καθώς ανταγωνίζονται µε µονάδες σε χώρες χαµηλού εργατικού
κόστους, ευµετάβλητου νοµίσµατος – που κατά συνθήκη αποτελεί
πλεονέκτηµα- γενικότερου σχεδιασµού της βιοµηχανικής παραγωγής µε
αποτέλεσµα την επίτευξη συνεργειών που οδηγεί σε εντυπωσιακή µείωση του
κόστους παραγωγής.
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Η ιστορία της σχέσης του ανθρώπου µε το χαρτί, παρότι µακραίωνη φαίνεται
πως βρίσκεται ακόµη στην αρχή.
Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω πως η ετήσια κατά κεφαλήν
κατανάλωση χάρτου στην Ιαπωνία και στην Β. Αµερική ξεπερνά τα 300 κιλά,
στην Ευρωπαϊκή ένωση τα 250, στην πατρίδα µας µόλις και µετά βίας αγγίζει τα
110 ενώ στη γειτονική Τουρκία δε ξεπερνά τα 40 κιλά.
Τα παραπάνω αποδεικνύουν την άµεση συνάρτηση της κοινωνικοοικονοµικής
κατάστασης ενός κράτους µε την κατανάλωση χάρτου αλλά και τα µεγάλα
περιθώρια ανάπτυξης στην περιοχή µας.
Περιθώρια τα οποία θα πρέπει να καλλιεργηθούν σε εθνικό επίπεδο µε την
αποφυγή δαιµονοποίησης της βιοµηχανίας, που άλλωστε αποτελεί το βασικό
µοχλό ανάπτυξης της χώρας σε πείσµα άλλων, πολυδιαφηµισµένων κλάδων.
Με την κατάρτιση της νεολαίας µας σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα συνδεδεµένα µε
τη βιοµηχανία, µε την εµπέδωση της σηµασίας της ανακύκλωσης και της
χρήσης ανακυκλώσιµων υλικών, αλλά και µε πιο άµεσα και χειροπιαστά µέτρα,
όπως επιβράβευση από το Τραπεζικό σύστηµα των εταιρειών που προτιµούν
Έλληνες προµηθευτές, ειδικά όταν αυτό ενισχύεται από τον κρατικό
προϋπολογισµό, απελευθέρωση των ναύλων προς τις εξόδους της χώρας
κατά την εξαγωγή, θέσπιση προδιαγραφών για την αδειοδότηση εισαγωγών
προϊόντων τρίτων χωρών.
Τέλος θα ήθελα να επισηµάνω και τη σηµασία δηµιουργίας κλαδικής
συνείδησης µεταξύ των επιχειρηµατιών αλλά και την εξατοµικευµένη
δραστηριοποίηση.
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