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növekszik; ennek a növekedésnek a lényeges elõse-
gítõi:

- az információ mennyiségének továbbra is robba-
násszerû növekedése
- az egyre laposabbá váló vállalati szervezet
- az elosztás folyamatosan egyszerûsödik – személyi 
számítógépek internet-csatlakozással
- az irodai nyomtatók árának csökkenése
- digitális nyomtatás a poszterekhez és plakátokhoz
- digitális fényképezés.

Az információk mennyiségének növekedése

Az információk mennyisége továbbra is erõsen fog 
növekedni:

Ismeretes, hogy minden négy évben megduplá-
zódik az információáramlás; ezek szerint 2005-ben 
kereken 6,5-szer annyi információt kell továbbítani és 
feldolgozni, mint 1995-ben. 1995-ben a szóban forgó 
információk 90 %-ában papír volt az információhordozó 
médium; pesszimista vélekedések szerint 2005 évben 
ez a részarány 30 %-ra fog csökkenni. Ezen feltéte-
lezés alapján az irodai kommunikáció papírfelhasz-
nálása 1995 és 2005 között a információs robbanás 
következtében mintegy megkétszerezõdne. Ezen 
tendenciát csak erõsíti a „gombnyomásra” lejátszódó 
információtovábbítás, az internet-hozzáférhetõséggel 
rendelkezõ személyi számítógépek általános elter-
jedése és az irodai nyomtatók folyamatosan csökkenõ 
költségei.

Új alkalmazási területek is hozzájárulnak a papír-
felhasználás növekedéséhez. Csak kettõt említenék 
ezek közül: A digitális nyomatás jelentõs mértékben 
növekvõ alkalmazása plakátok/poszterek, valamint 
igényes színes nyomású egyedi ill. kis példányszámú 
anyagok elõállításához. Ez a rend kedvéért említve, 
szigorúan nem tartozik az irodai kommunikációhoz, 
mint ahogy a digitális fényképezés kiterjedt 
szakterülete sem. Ez utóbbi területen alkalmazott pa-
pírok ma már lehetõvé teszik a színes fotók kinyom-
tatását saját számítógépbõl kielégítõen jó repro-
dukciós minõségben, feldolgozását és továbbítását.

A papír olcsó, hosszútávon rendelkezésre áll, 
könnyû megsemmisíteni, egyszerû kezelni, könnyû, 
sokoldalúan alkalmazható (Az ember mérgében ösz-
szegyûrheti, széttépheti, megbeszéléseken ember-

kéket rajzolhat rá, papírrepülõket készíthet belõle és 
felhasználásával igen értékes színes reprodukciókat 
hozhat létre).

Csak akkor kerül a papírfogyasztás növekedése 
veszélybe, ha az elektronikus papírtól vagy elektro-
nikus könyvtõl hasonló tulajdonságokat várhatunk el. 
2010 elõtt az ilyen termékek számottevõ elterjedésével 
alig számolhatunk. Személyes véleményem szerint 
azonban ez 2015 elõtt nem fog megtörténni. A pa-
píréval azonos komforttal alkalmazható „képernyõ” 
elõfordulása, noha a különbözõ vásárokon már érde-
kes fejlesztések csodálhatók meg, a távoli jövõben 
várható. Ezek széleskörû elterjedéséig és különösen 
általános alkalmazhatóságáig még hosszú út vezet.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a kisalakú papír 
iránti igény kb. 2015-ig tovább fog növekedni. Ha szá-
mos felhasználó sok információt már nem is nyomtat ki, 
az információk mennyiségének növekedése és az új 
alkalmazások túlkompenzálják ezt a hatást. Ennyit a 
tényekrõl, a mértékadó elõrejelzésekrõl.

A papír fontosságát illetõen véleményem szerint 
2030-ban a következõ kérdések merülnek fel:

- Megtartja-e a papír a dokumentumok és színes 
képek „vizualizálásában” betöltött jelentõs pozícióját?
- Az akkor várható magas népsûrûség mellett rendel-
kezésre fog-e állni az ilyen tulajdonságú termék to-
vábbításához nélkülözhetetlen szállítókapacitás (va-
súthálózat, utak)?
- Ugyanez a kérdés felmerül  azonban a hírek elektro-
nikus továbbításánál is.
- Sikerül-e a papíriparnak a víz- és energiafelhaszná-
lást „0-ra állítani”?

Azt gondolom, a papír szerepére vonatkozó kérdés 
a többi vizualizálást szolgáló eljárás környezetében ma 
nem válaszolható meg. A papír ezen szerepének he-
lyettesítése mindenesetre egyelõre nem aktuális. A ki-
fejlesztés ideje, és az ilyen rendszerek megfelelõ elter-
jesztéséhez szükséges idõ sejteni engedik, hogy a pa-
pír ilyen jellegû helyettesítése 2015 elõtt nem követ-
kezik be. Azt hiszem, ezt megelõzõen egy továbbra is 
növekvõ papíripart kell feltételeznünk és a növekedés 
lehetséges akadályait kell megvizsgálnunk. Ezek közül 
az egyik a források beszûkülése, a másik a logisz-
tikában jelentkezõ szûk keresztmetszetek lehetnek.

Azoknak a cégeknek, amelyek mûködtetnek az 

ISO 9000-es családba tartozó minõségbiztosítási 

rendszert, legkésöbb másfél év múlva, 2003. 

december 14-ig át kell térniük a 2000 december 15-

én kiadott ISO 9001:2000 szabvány alkalmazására. 

A tanúsított szervezetek ezt az évenként ismétlõdõ 

felügyeleti auditok alkalmával vagy a tanusítvány 

lejárta kapcsán tehetik meg.

Forrás: Napi Gazdaság 2002. április 26.

Másfél évük van az átállásra az 1994-es ISO-szabvány szerint
tanúsított szervezeteknek
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