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Az európai papíripar legfontosabb mutatói 2001-ben
Az elõzõ két évhez képest 2001 nehéz év volt a CEPI
országok számára. A papíripar termelése az elõzõ évé
alatt maradt (ld.táblázat).
A legfontosabb gazdasági adatok:
– Éves forgalom: 76 milliárd euró;
– a papírpiac átlagos éves növekedése: 3%. Az európai fogyasztás: 81 millió tonna.
– 913 társaság és 1.264 gyár mûködik az ágazatban
– Kapacitása: 99 millió tonna papír és karton és 43 millió tonna cellulóz. Tõkeberuházása: 4 milliárd euró/év.
– A megújuló nyersanyagok nagyon jelentõs felhasználója. Nyersanyagának 42%-a elsõdleges rost,
42%- os újra- hasznosított rost, 1%-a más rostanyag,
15%-a nem rostos alapanyag.

– Az ipar kb. 255000 embernek ad munkát; a szélesebb értelemben vett erdészet és papíripar 3,5 millió embert foglalkoztat.
– Nyugat-Európa 88 millió tonna papírt és kartont gyártott, széles választékban. A világ termelésének 28%-át
adja, kevéssel Észak-Amerika (32%) és Ázsia (30%)
mögött. Termelésének 50%-a grafikus papír, 40% csomagoló papír, 10%-a higiénidi és speciális papír.
– Az európai papíripar nettó exportõr és
– az elmúlt 10 évben jelentõsen megjavította környezettudatos mûködését. Termékeinek több mint 60%-a
ISO vagy EMAS certifikáttal rendelkezõ gyárból
származik. CO2 kibocsátása 12%-kal csökkent. Energiamérlegének 53%-a biotüzelõanyag.
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Nagyot ugrott a papírhulladék
újrahasznosítási arány 2001-ben
2001 elég furcsa év volt a papír- és kartongyártó ipar
számára: egyrészt 0,8%-kal (42 millió tonnára) nõtt az újrahasznosított papír mennyisége, viszont a papírfogyasztás erõsen csökkent (-4%). E két hatás eredményeként a
papírhulladék újrahasznosítási arány a 2000-es 49,7%-ról
2001-ben 52,1%-ra nõtt. Az iparág jó úton halad a 2005-re
kitûzött 56%-os újrahasznosítási arány felé (melyet az
Európai Papír újrahasznosítási Kiadványában vállaltak).

A papír újrahasznosítás kitûnõ példa arra, hogy a papíripar fenntartható módon használja a természeti erõforrásokat. A papírhulladék alapvetõ nyersanyaggá vált, amely 42%-a az európai papíriparban 2001-ben felhasznált
összes nyersanyagnak, közel annyi, mint a primer rost aránya (43%).
Forrás: A CEPI statisztikai jelentése a papírhulladék
újrahasznosításról, 2002. október.

Újra napirenden az információhordozó
papírok termékdíja
Kóródi Mária, környezetvédelmi miniszter utasítására a minisztérium felülvizsgálta a termékdíjrendszernek
az információhordozó papírokra, így a könyvekre és a
nyomtatott sajtóra történõ kiterjesztését, melyrõl a kormányváltás elõtt vita folyt, és ebben a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség Papír Szekciója révén a papíripar képviselõi is hallatták szavukat.
A Népszabadság szeptemberi információja szerint
jelenleg csak azon kiadványok megadóztatása szerepel
a tervek között, amelyekben a reklám mennyisége eléri
a nyomtatott felület 75%-át.
Ezek a kéretlen, ingyenes reklámújságok és szórólapok ugyanis az esetek többségében azonnal a szemétbe kerülnek, közvetlenül növelve a kommunális hulladék mennyiségét, így itt valóban indokolt az össze228

gyûjtés és az újrahasznosítás költségét fedezõ termékdíj bevezetése.
A termékdíjak további kiterjesztése ellen számos
érv szól, ezek közül a legfontosabb, hogy a hivatalos
brüsszeli álláspont szerint a termékdíjrendszer – piacot
torzító hatása miatt – összeegyeztethetetlen az EUnormákkal.
Az információhordozó papírok esetében az is megfontolandó, hogy szakértõk szerint sem a könyvek, sem
a nyomtatott lapok terén nem képzelhetõ el áremelés a
piac további zsugorodása nélkül. Mindezek miatt a tárca
levette a napirendrõl a könyvek és az újságok zöldadójának bevezetését.
Forrás: Népszabadság, 2002.09.17.p.5.

