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Avrupa’da Orman Bazlı Ekosistem, Avrupa Kurtarma Planı ve Sanayi Stratejisinden destek 

talep ediyor. 

Basın bildirisinin özet tercümesi aşağıdadır. Avrupa örneğinden hareketle; Ormana dayalı 

ekonominin yerini, önemini ve hacmini hissetmek açısından önemli. Bu tür bir destekten (eğer 

verilirse) ülke olarak bizim de faydalanmamız mümkün müdür hep beraber araştıralım. 

Teklife ortak imza koyanlar: 

Eustafor, FECOF, FTP, CEPF, COPA-COCEGA, CEI-Bois, EPF, Cepi, Intergraf, EFIC ve Bioenergy 

Europe, önümüzdeki Avrupa Birliği Kurtarma Planının ve Avrupa için Yeni Sanayi Stratejisinin 

Orman bazlı endüstriler ekosistemine özel bir alan ve imtiyaz tanınmasını talep ediyor. 

Sektör 420.000'den fazla işletmeyi (toplam AB imalat sektörünün% 20'si), 3,5 milyon 

doğrudan çalışanı (üretimdeki toplam işgücünün% 10'u) ve yıllık cirosu 520 milyar avro, AB 

GSYİH'sının % 3'ünü oluşturuyor. 

"Avrupa'daki diğer ekosistemlerden farklı olarak ormana dayalı ekosistemde ürünler 

yeniliklere ve gelişen teknolojiye dayalı olarak üretiliyor, yeniden kullanılabilir, yenilenebilir 

ve geri dönüştürülebilir özelliklere sahip bulunuyorlar. AB'deki beş imalat şirketinden biri 

orman temelli endüstri ekosistemine ait.  

Tüm ülkelere ve bölgelere ve özellikle kırsal alanlara iyi dağıtılmış önemli miktarda iş imkanı 

sunmaktadır. Ayrıca dijital hizmetler ve uygulamalar için verimli bir ekosistem. Avrupa 

ekonomisine önemli bir ihracat geliri üretiyor", diye açıkladı Beatrice Klose Intergraf. 



Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Kurtarma Planı ve Avrupa için yeni Sanayi Stratejisi tarafından 

hangi iş ekosistemlerinin destekleneceği konusunda beklenen duyurusu ışığında, Orman 

Temelli Sektör Ortakları, AB İç Pazar Komiseri Thierry Breton’da Planda destek almaya uygun 

ekosistemlerden biri olarak Avrupa Orman Tabanlı Endüstriler Ekosistemi olduğunu belirtti. 

“Avrupa orman tabanlı ekosisteminin Avrupa ekonomisinde çok güçlü bir rolü vardır, aynı 

zamanda yeşil, sürdürülebilir bir ekonomiye yönelik iklim dostu, dayanıklı ve sürdürülebilir 

bir sektördür. Temel hammaddesi ahşaptır: Avrupa'da ahşap sürdürülebilir yönetilen 

ormanlardan gelen yenilenebilir, geri dönüştürülebilir bir kaynaktır. 

Üretim süreçleri bu kaynağı çok verimli bir şekilde işleme, israfı en aza indirme ve fosil 

malzeme ve enerjiyi ikame etme imkanı sunuyor” diyor CEI-Bois Genel Sekreteri Patrizio 

Antonicoli. 

AB endüstrilerinin çoğu gibi, sektör de Covid-19 sağlık krizinin neden olduğu şoktan ciddi 

şekilde etkilendi: iç ve dış talepteki düşüş, tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması ve lojistik 

problemler sektörlerimizi olumsuz etkiledi. Sektör 2020 yılında ortalama % 20 ciro kaybı 

bekliyor; ekosistemin bazı kısımları diğerlerinden daha ciddi şekilde yara aldı. 

Bununla birlikte, orman temelli endüstriler ekosistemi, AB Yeşil Anlaşması'nın hedeflerine 

uygun bir şekilde ilerleyerek iyileşmek için eşsiz bir konumda bulunmaktadır.  

Diğer ekosistemlerin çoğu ile bağlantılı olarak, AB ekonomisinin diğer bölümlerinin de hızla 

ilerlemesine yardımcı olacaktır. 

Cepi Genel Müdürü Jori Ringman da "Orman  Endüstrileri Ekosistemini Avrupa Kurtarma Planına 

dahil etmek, yenilenebilir enerji, tekstil, inşaat, gıda ve tarım, düşük karbon üretimi, yeşil 

kimyasallar ve sağlıkla ilgili olduğu için yeşil ekonomi ve sürdürülebilir diğer tüm ekosistemlere sağlıklı 

bir şekilde entegte edilmesini sağlayacaktır. Temizlik, ilaç ve paketleme ambalaj çözümleri fosil 

temelli sektörlere nasıl yeni bir yaşam sunabileceğinin örneğidir “ diyor.  

///// 

Ülkemizde de ormanlarımız böylesi bir endüstriyel ekosistem oluşmasına çok müsait ve yerelden 

merkeze kalkınma modelleri geliştirmeye çok elverişlidir. 

Bunun yöneticiler tarafından kavranıp araştırma, geliştirme ve uygulama altyapısının düzenlenmesi ve 

gerekli desteklerin verilerek teşvik edilmesi gerekiyor. 
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