
GAZDASÁG, KERESKEDELEM, STATISZTIKA

A világ 2001. évi kereskedelmi statisztikája

Papír és karton ben, az elõzõ évhez viszonyítva. A Kelet-Európából ér-

kezõ import kb. 16 %-kal emelkedett – ez 269 000 ton-A papír és karton exportja kismértékben csökkent 
2001-ben a CEPI tagországaiban a 2000. évhez viszo- nának felel meg – és most elõször meghaladta a 2 mil-
nyítva. A 49,95 millió tonnás végleges termelési adat lió tonnát. Ez a növekedés ellensúlyozta az Egyesült 
800 000 tonnával alacsonyabb, mint a megelõzõ év- Államokból érkezõ import csökkenését, amely az el-
ben, de még így is a második legmagasabb valaha re- múlt négy évben folyamatosan csökkent. A Kelet-Eu-
gisztrált érték. Ez a mutató a 2001. évi bázishoz képest rópából, az Egyesült Államokból és Kanadából érkezõ 
1,6 %-os csökkenést jelent. A CEPI tagországok ter- beszállítások 3,8 millió tonnát tesznek ki, amely a nyu-
melése meghaladta a 81 millió tonnát, amely több mint 

gat-európai felhasználás 4,7 %-a.
57 %-a exportra került 2001-ben (56 % volt 2000-ben).

A három legnagyobb mennyiséget exportáló or- Cellulóz
szág – Finnország 10,8 millió tonnával, Svédország 8,6 A cellulózok exportja 2001-ben 9,0 millió tonnát tett 
millió tonnával és Németország 7,1 millió tonnával – ki, amelybõl csaknem 7,8 millió tonna Európán belüli 
adja a teljes európai export 53 %-át. kiszállítás volt. Ez 3,1 %-os, 287 000 tonnás esést mu-

A Nyugat-Európán kívüli országokba a kiszállítás 
tat a 2000. évvel történõ összehasonlításkor. A három 

elérte a 10 millió tonnát. (+380 000 tonna, azaz +3,9 
legtöbbet exportáló ország Svédország (2,9 millió ton-

%). Ez a második eset, amikor a 10 milliós határt sike-
na) Finnország (1,7 millió tonna) és Portugália (1 millió rült átlépni, 1997-ben az export 10,5 millió tonna volt.   
tonna) volt. Ezek az országok együttesen a teljes euró-A régiókat vizsgálva az ázsiai és a kelet-európai export 
pai export 62 %-át tették ki. Az Európán kívüli kiszállí-növekedett 2000 óta, míg az észak-amerikai kissé 
tások 37 %-ra emelkedtek, ez 2001-ben 1,3 millió ton-visszaesett. Az ebbe a három régióba irányuló export 
nának felelt meg. Ennek az exportnövekedésnek a továbbra is közel a háromnegyede a tengerentúli ex-

portnak. nagy részét az Ázsiába és a Kelet-Európába irányuló 
Az Európába irányuló import szintén csökkent kiszállítások tették ki.

2001-ben. A 43,6 millió tonnás papír és karton import Az Európába irányuló import 14,5 millió tonnára 
nagysága 3,8 %-kal (1,7 millió tonnával volt) alacso- esett vissza, amely a legalacsonyabb szint 1997 óta.   
nyabb, mint 2000-ben. Az import részaránya a látszó- A Nyugat-Európán kívüli import kissé alacsonyabb volt, 
lagos felhasználásból 54 %-os maradt már harmadik mint a megelõzõ évben (7,7 millió tonna), az Egyesült 
éve, és a legnagyobb importáló országok most is Né-

Államokból és Kelet-Európából érkezõ import emelke-
metország (9,5 millió tonnával), Anglia (7,6 millió 

dése nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni a kana-
tonnával), és Franciaország (6 millió tonnával). Ezek 

dai és a brazíliai importcsökkenést. Az észak-amerikai az országok adják az import volumenének 53 %-át. 
import a Nyugat-Európán kívüli országokból érkezõ A Nyugat-Európán kívüli országokból érkezõ im-
import mennyiségének 58 %-át adja.port elérte a 4,6 millió tonnát, ami megfelel a teljes im-

port 11 %-ának, illetve a teljes felhasználás 5,7 %- Forrás: CEPI
ának. Ez az érték 2,9 %-os csökkenést jelent  2001- Isépy Zsuzsa
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Soros ajánlata a Jefferson Smurfit-nak

Soros György, – a pénzügyi sajtóból jól ismert belül várható. Ez 3,3 eurót jelent részvényenként. A 

multimilliárdos – a Reuters hírügynökség jelentése Madison reméli, hogy a Smurfit hozadéka igy javulni 

fog, és egysor költségcsökkentõ intézkedést való-szerint – beruházási cége révén tárgyalásokat 

síthatnak meg. Soros résztvesz az ír Eircom Telefon-kezdett a Madison Daerborn chicagoi beruházási 

társaság privatizációjában is.házzal arról, hogy együtt tegyenek ajánlatot 3,6 

milliárd USD értékben az ír Jefferson Smurfit Forrás: Allgemeine Papier Rundschau. 2002. 

csoportnak. A Smurfit-nak szóló ajánjat három héten 23. sz., 2.p.


