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KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK

„50 éves az EUROSAC” Konferencia
2002. június 6-7. Genval (Brüsszel)-Belgium

Az 1952-ben alapított EUROSAC - European 
Federation of Multiwall Paper Sack Manufacturers - 
a többrétegû papírzsákgyártás és -felhasználás álta-
lános problémáinak tanulmányozására, elemzésére, a 
tagok által a piaci kihívásokra adandó válaszok, meg-
oldások elõsegítésére létrehozott szervezet. 

Az EUROSAC-nak jelenleg 22 országból - bele-
értve az EU határain túli tagokat is – több mint 60 tagja 
van és ezzel az évi mintegy 6 milliárd darab papír-
zsákot elõállító európai zsákipar mintegy 80%-át repre-
zentálja (2000-ben az európai zsáktermelés több mint 
75%-át gyártották az EUROSAC tagok). Az EUROSAC 
2002-ben új tagokkal gazdagodott: az új lengyel, ma-
gyar, görög, olasz és török tagok jelentõsen javítják az 
EUROSAC- elemzések és statisztikák megbízhatósá-
gát. 2002-ben a szervezet által vizsgált országok köre 
is bõvült: ez évtõl kezdõdõen Horvátország és Szlové-
nia is a vizsgált országok közé tartozik.

Az EUROSAC levelezõ tagjai és folyamatosan nö-
vekvõ számú szimpatizánsai a világ számos orszá-
gából, mintegy 30 vállalat közül, pl. a papír- és gép-
iparból, a fólia-, film-, festék- és ragasztógyártókból ke-
rülnek ki.

Az „50 éves az EUROSAC” jubileumi konferencia 
résztvevõi a 2001-es év legfontosabb piaci jellemzõit 
és fejleményeit az EUROSAC tagok számára az aláb-
biakban összegezték:

- Az EUROSAC tagok zsákeladásai 2001-ben 3,25%- 
kal visszaestek az elõzõ évihez képest

- Néhány piaci szegmens esetében (építõ- és ás-
ványi anyagok, vetõmag és szemeteszsák) az el-
adott zsákok mennyisége 2000-hez képest csök-
kent (építõanyagok 2001/2000: -1,2% 2001 
/1999: +3%, ásványi anyagok 2001/2000: -3,1% 
2001/1999: + 3,9%), de továbbra is az 1999-es 
szint felett maradt.

- Növekednek a szemeteszsák- eladások az Észak 
- és Kelet-Európai országokban.

- a PE zsákok versenye az állateledeles zsákok 
piacán erõteljesen növekszik, különösen az 
Egyesült Királyságban, Spanyolországban és 
Portugáliában (2001/1999: -17,8%) figyelhetõ 
meg a papírzsákok visszaszorulása ill. a PE zsá-
kok térnyerése.

- A legerõsebb mennyiségi visszaesés (2001 
/1999: -35,4%) az Egyesült Királyságban és Íror-
szágban, valamint Németországban és Közép-
Európában tapasztalható, míg Dél-Európában 
(Olasz- és Görögországban) mérsékelt növeke-
dés figyelhetõ meg.

- 2001-ben a papírkészletek 14%-kal csökkentek a 
2000-es évhez képest (bár erre vonatkozó ada-
tokat csak az EUROSAC-tagok 75%-a szolgál-

tatott).

- 2001-ben tovább növekedett, illetve azóta is nö-
vekszik a kisméretû papírzsákok aránya: a koráb-
ban túlsúlyban lévõ 50 kg-os zsákokat 15-25 kg-
os (vagy még kisebb) zsákok váltják fel a köny-
nyebb kezelhetõség érdekében.

- Gazdagodott az EUROSAC PR tevékenysége: a 
konferenciára három nyelvû DVD-t jelentetett 
meg „Papírzsák: A természet ereje” címmel, 
melynek célja érvanyag szolgáltatása a part-
nerekkel, vevõkkel, médiával és a hatóságokkal 
folytatott tárgyalásokhoz, a környezettudatosság, 
a társadalommal szembeni felelõsségérzet de-
monstrálása.

Az EUROSAC tagok hazai és export zsákeladá-
sainak alakulását az 1999-2002 közötti idõszakban az 
1.sz. táblázat, a zsákeladások szektoronkénti meg-
oszlását a 2.sz. táblázat mutatja be.
EU

EUROSAC-tagok

Európa 
összesen*

elõzõ év = 100%

elõzõ év = 100%

1999 2000 2001 2002. I.
negyedév

4311223

5925000

4444764

103,1%

6054000

102,18%

4300540

96,76%

5739000

94,8

994525

97,48%

1335000

96,81%

*becsült adat

1. táblázat

EUROSAC- tagok hazai és export 
zsákeladásainak alakulása

(1000 db zsák)

EUROSAC- tagok hazai és export zsákeladásainak
 szektoronkénti megoszlása

(1000 db zsák)

1999 2000 2001 2002. I.
negyedév

Építõanyagok

Ásvány anyagok

Élelmiszerek

Állateledel

Vegyi anyagok és
mûtrágy

Hulladék, szemét

Vetõmag

Egyebek

Összesen

2058443

148697

712344

516551

458268

84556

96354

236010

4311233

2145370

159463

707632

513485

487317

83305

106944

241248

4444764

2119294

154544

700539

495849

444732

88406

104141

193035

4300540

467795

41190

157614

130738

106103

21826

16052

53307

994525

2. táblázat
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Az EUROSAC- tagok zsákpapír-fogyasztásának 
alakulását és annak a fentiekben részletezett felhasz-
nálási célok közötti megoszlását az 1999-2002 közötti 
idõszakban a 3.sz. táblázat mutatja be.

Az EUROSAC tagok által gyártott zsákok átlag-
súlya 2001-ben tovább csökkent (4.sz. táblázat).

EUROSAC- tagok papírfogyasztásának alakulása és felhasználási
célok közötti megoszlás

(tonna)

1999 2000 2001 2002. I.
negyedév

Építõanyagok

Ásvány anyagok

Élelmiszerek

Állateledel

Vegyi anyagok és
mûtrágya

Hulladék, szemét

Vetõmag

Egyebek

EUROSAC 
összesen

Európa összesen*

262278

24162

144590

102969

96524

16637

21349

45550

714059

970000

280035

25265

141483

99775

101553

16416

22341

45120

731988

102,51%

992000

102,27%

270829

24300

138258

94306

91885

16752

21099

36876

694305

94,85%

924000

93,15%

59786

5904

31814

25054

22077

3923

3132

10442

162132

95,62%

215900

94,78%

3. táblázat

elõzõ év = 100%

elõzõ év = 100%

Az EUROSAC- tagok által gyártott 
papírzsákok átlagsúlyának alakulása

1999

166gr

2000

165gr

-0,6%

2001

162gr

-1,8%

Zsákok
átlagsúlya

elõzõ év = 100%

4. táblázat.

A jubileumi konferencia résztvevõi a leköszönõ M. 
Leonard úr helyett az EUROSAC új elnökévé R. 
Waldherr urat, a Frantschach Industrial Packaging, 
Austria Értékesítési és Marketing alelnökét válasz-
tották. 

„A papír mint választási lehetõség. Vissza az 
iskolába!”

Figyelemreméltó beszámoló hangzott el David 
Whitton úrtól, a Brit Papírzsákgyártók Szervezetének 
PR tanácsadójától, a szervezet kommunikációs tevé-
kenységérõl, akcióiról „A papír mint választási lehetõ-
ség. Vissza az iskolába!” címmel.

Írországban és az Egyesült Királyságban 
folyamatosan visszaszorult a papírzacskók és -zsákok 
használata: az elmúlt 10 évben mintegy 50%-os 
visszaesésnek lehettünk tanúi (lásd az 5.sz. táblá-
zatot)

Írországban évente 1,2 milliárd darab mûanyag-

zacskót használnak fel, fejenként évi 325 darabot: a 
mûanyagzacskó Írország „nemzeti virága”. Ezzel egy-
idejûleg azonban az országban hiányzik a mûanyag 
zacskók újrahasznosításához szükséges infra-
struktúra. Az ír megoldás lényege: 2002 márciusában 
bevezették a 'Plastax' elnevezésû adót, melybõl mint-
egy 162 millió EUR bevételre tesz szert az ún. „Zöld 
alap”.

Az Egyesült Királyság Európa szeméttelepe. Ang-
liában és Walesben évi 400 millió tonna szemét kelet-
kezik, melynek csak 8%-át hasznosítják újra, míg 83%-
a a szeméttelepekre kerül. Az angol megoldás két 
alapeleme: a 'Carrier of Choice' és a „Vissza az iskolá-
ba” kampány.

A „Carrier of Choice” lényege: az Egyesült Király-
ság üzleteibe ismét be kell vezetni a papírzacskókat, 
folyamatos, napi kapcsolatot kell tartani illetve ápolni a 
környezetvédelmi minisztériummal és a brit keres-
kedõk szervezeteivel. A „Vissza az iskolába” kampány 
keretében a mintegy 1000 résztvevõ iskolában külön-
féle, környezetvédelemmel kapcsolatos mûvészeti ver-
senyek szervezésével és ún. „zöld szótár” beve-
zetésével kívánják erõsíteni a tanulók környe-
zettudatosságát.

Kiss Erzsébet

Építõanyagok

Ásványi anyagok

Élelmiszerek

Állateledel

Vegyi anyagok és mûtrágya

Hulladék, szemét

Vetõmag

Egyebek

Változás* (%)

+2

-50

-3

-5,5

11

-40

+30

-5

Papírzsák- eladások alakulása az Egyesült Királyságban
(2002. I. negyedév)

* 2001 hasonló idõszakához képest

5. táblázat
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* becsült adat


