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17η  Έκθεση Πλαστικών και Καουτσούκ K 2007 
(Ντύσσελντορφ, 24-31 Οκτωβρίου 2007) 

 
 
 
Περιγραφή της Έκθεσης 
 
Η K διοργανώνεται ανά τριετία και αποτελεί τη µεγαλύτερη έκθεση του κόσµου στον τοµέα των 
πλαστικών και του καουτσούκ. Εφέτος συµµετείχαν 3.130 εκθέτες από 59 χώρες, ενώ η έκθεση 
εκτεινόταν σε χώρο 168.993 τ.µ., καλύπτοντας το σύνολο του διαθέσιµου εκθεσιακού χώρου. Τα 
αντίστοιχα µεγέθη του 2004 ήταν 2.914 εκθέτες από 52 χώρες µε επιφάνεια έκθεσης 161.083 τ.µ.  
 
Την Έκθεση υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν 242.000 επισκέπτες από περισσότερες από 100 
χώρες. Εκτιµάται ότι οι 138.000 επισκέπτες (57% του συνόλου) προέρχονται από χώρες εκτός της 
Γερµανίας. Συνεπώς τόσο η προσέλευση όσο και ο διεθνής χαρακτήρας της έκθεσης ενισχύθηκαν 
σε σχέση µε το 2004, οπότε τα αντίστοιχα µεγέθη ήταν 230.978 επισκέπτες, εκ των οποίων το 
50% από χώρες του εξωτερικού.  
 
Μεγαλύτερη διεθνής παρουσία υπήρξε και όσον αφορά τους εκθέτες: τα 2/3 περίπου των εκθετών 
ήταν µη γερµανικές εταιρείες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 2004 ήταν 62%. Οι χώρες µε την 
µεγαλύτερη παρουσία εκθετών µετά τη Γερµανία, ήταν κατά σειρά η Ιταλία (464 εκθέτες), η Κίνα 
(154 εκθέτες), οι ΗΠΑ (144 εκθέτες), η Ταϊβάν (132 εκθέτες), η Μεγάλη Βρετανία (114 εκθέτες), 
η Γαλλία (106 εκθέτες) και η Ελβετία (103 εκθέτες). Στην έκθεση συµµετείχαν επίσης έξι 
ελληνικές εταιρείες.  
 
Η Έκθεση ήταν χωρισµένη στις ακόλουθες τρεις θεµατικές ενότητες:  

• Πρώτες ύλες,  
• Μηχανολογικός εξοπλισµός 
• Ηµι-έτοιµα προϊόντα 

Από αυτές, σηµαντικότερη όσον αφορά το πλήθος εκθετών και επισκεπτών ήταν η θεµατική 
ενότητα που αφορά το µηχανολογικό εξοπλισµό, καταλαµβάνοντας περίπου τα 2/3 του χώρου της 
έκθεσης.  
 
Ακόµα, στην Έκθεση υπήρχε αφιέρωµα (special show) στη «συσκευασία», όρος που ερµηνεύθηκε 
ευρύτατα, για να συµπεριλάβει όχι µόνο τη συσκευασία τροφίµων, αλλά και προϊόντα όπως το 
κράνος ενός ποδηλάτη, ή η θερµοµόνωση ενός κτιρίου. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν διαλέξεις 
από εκπροσώπους του ακαδηµαϊκού και επιχειρηµατικού χώρου.  
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∆ιαπιστώσεις 
 

• Η Έκθεση Κ ακολουθεί πορεία παράλληλη µε αυτή του κλάδου των πλαστικών: η 
επέκταση σε χώρο και η αύξηση σε πλήθος εκθετών και επισκεπτών είναι σε πλήρη 
αντιστοιχία µε την άνθηση του κλάδου των πλαστικών (9% αύξηση της παγκόσµιας 
παραγωγής από το 2004).  

• Στην έκθεση δόθηκε έµφαση στην παρουσίαση του πλαστικού ως «το υλικό για τον 21ο 
αιώνα» και των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό η 
Έκθεση υπογράµµισε τη σηµασία των πλαστικών για την εξοικονόµηση ενέργειας, την 
ορθολογική χρήση πρώτων υλών και την προστασία του κλίµατος.  

• Στην Έκθεση παρουσιάστηκαν καινοτόµα προϊόντα, όπως τα βιοπλαστικά (bioplastics), 
εφαρµογές των οποίων παρουσιάστηκαν από 25 επιχειρήσεις. Τα βιοπλαστικά 
διαφοροποιούνται από τα συνήθη πλαστικά τόσο ως προς την πρώτη ύλη της κατασκευής 
τους (προέρχονται από ανανεώσιµα υλικά και όχι από πετροχηµικά), όσο και ως προς το 
ότι είναι βιοδιασπώµενα. Τα βιοπλαστικά βρίσκουν εφαρµογές στο χώρο της ιατρικής 
τεχνολογίας, της κατασκευής ψηφιακών µέσων αποθήκευσης πληροφοριών, της 
συσκευασίας τροφίµων, της κηπουρικής κ.ά.. Πρόκειται για µια αγορά µε ταχείς ρυθµούς 
ανάπτυξης, η οποία αναµένεται να ακολουθήσει πορεία αντίστοιχη µε αυτή της αγοράς 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: το 2007 ξεπεράστηκε το φράγµα της παραγωγής των 
500.000 τόνων βιοπλαστικών παγκοσµίως, ενώ το 2000 ήταν περί τις 25.000 (σύµφωνα µε 
τα στοιχεία του Συνδέσµου Ευρωπαίων Παραγωγών European Bioplastics) . Εκτιµάται ότι 
το 2010 η παραγωγή θα έχει ξεπεράσει τους 800.000 τόνους, ενώ η ζήτηση θα ενισχυθεί 
από νέες εφαρµογές (όπως κατασκευή εξαρτηµάτων για κινητά τηλέφωνα), 
τροφοδοτούµενη από την αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθησία που εκδηλώνεται τόσο σε 
επίπεδο τελικού καταναλωτή, όσο και σε πολιτικό επίπεδο (ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης).  

• Σηµαντική για την ανάδειξη της σηµασίας των πλαστικών για την επίτευξη στόχων σε 
σχέση µε την κλιµατική αλλαγή και την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας είναι η πρωτοβουλία του οµοσπονδιακού υπουργείου Έρευνας της Γερµανίας 
για την ίδρυση Ινστιτούτου Οργανικών Φωτοβολταϊκών µε την συµµετοχή ως 
ιδρυτικών µελών των εταιρειών BASF, Bosch, Merck, και Schott. Τα οργανικά 
φωτοβολταϊκά στοιχεία κατασκευάζονται όχι από πυρίτιο (όπως τα συνήθη φωτοβολταϊκά 
στοιχεία) αλλά από οργανικά ηµιαγώγιµα υλικά. Η χρήση των οργανικών φωτοβολταϊκών 
υπόσχεται χαµηλότερο κόστος για την εγκατάσταση µιας φωτοβολταϊκής µονάδας (1 € 
ανά Watt peak εγκατεστηµένης µονάδας ισχύος, σε αντίθεση µε τα 3 € των 
φωτοβολταϊκών στοιχείων από πυρίτιο). Η αξία των πωλήσεων φωτοβολταϊκών στοιχείων 
το 2006 ανήλθε παγκοσµίως περίπου στα 8 δις € και αναµένεται αύξηση 20% ετησίως 
µέχρι το 2020.  

• Μια αγορά µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση των πλαστικών είναι η αγορά των 
προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας (από αναπνευστήρες, καθετήρες και σύριγγες µέχρι 
ορθοπεδικά εµφυτεύµατα), 115 εταιρείες της οποίας συµµετείχαν ως εκθέτες στην Κ. Το 
ποσοστό της παραγωγής πλαστικών που απορροφάται σε βιο-ιατρικές εφαρµογές 
αναµένεται να αυξηθεί.  Η άνοδος του προσδόκιµου χρόνου ζωής, όχι µόνο στο δυτικό 
κόσµο, αλλά παγκοσµίως, αποτελεί το βασικότερο λόγο για τον οποίο η αγορά αυτή 
εκτιµάται ότι θα συνεχίσει να διευρύνεται τα επόµενα χρόνια µε ρυθµούς άνω του 5% 
ετησίως.   

• Η σηµασία των πλαστικών για τη συσκευασία τροφίµων καταδεικνύεται από το γεγονός 
ότι η χρήση φιαλών PET το 2007 αυξήθηκε κατά 7,7% παγκοσµίως σε σχέση µε το 2006, 
καθώς αρχίζουν να χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων όπως το κρασί, ενώ 
επικρατούν στη συσκευασία αναψυκτικών µε ανθρακικό και µεταλλικού νερού.  


