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A termelés és a kiszállítás alatta marad a 
korábbi éves átlagnak

A CEPI országok papírgyártásának 
növekedése nem éri el az 1%-ot

Az előzetes adatok szerint a CEPI-orszá-
gok 99 millió tonna papírt és kartont gyártottak 
2005-ben. Ez az előző évhez képest nem éri el 
az 1%-os növekedést. Ugyanakkor ez a teljesít-
mény hasonló vagy valamivel jobb, mint a világ 
többi papírgyártó régióinak papírtermelése.

A II. negyedév kivételével a termelési szint 
minden negyedévben meghaladta a 25 millió 
tonnát, és nagyobb volt, mint 2004-ben.

Az 1991-es kibocsátáshoz viszonyítva 33 
millió tonnával nőtt a gyártás, ami évi 3% emel-
kedésnek felel meg.

A nyomópapírok csökkenést mutatnak, 
míg a csomagoló termékcsoportban a hul-
lámtermékeknél növekedés van.

A nyomópapírok termelése 1%-kal csök-
kent, ezen belül az újságpapír-gyártás 3 %-kal 
csökkent és 11 millió tonnát ért el. A mázolatlan 
nyomópapírok (mechanikai és famentes) csök-
kenése 1-2%. A mázolt papírok termelése az 
előző évhez képest gyengén nő.

2004-hez képest javulást csak a csoma-
golópapírok termékcsoportja mutat (+1%). A 
csoporton belül viszont egyedül a hullámter-
mékek mutatnak növekedést (+2%), a többi 
0,5-2%-kal csökken. Ez a változás a négyzet-
métertömeg egyidejű csökkenő trendje mellett 
jött létre.

Jelentős a higiéniai papírok teljesítményé-
nek javulása (+5%).

Az 1. ábrán bemutatjuk az egyes termék-
csoportok 2005-ös termelését a CEPI-orszá-
gokban.

A rostanyaggyártás 3%-kal csökkent

A rostanyagtermelés 38,5 millió tonnát 
tett ki, és mind az integrált gyárak kibo-
csátása, mind az árcellulóz-gyártás 3%-kal 
csökkent.

Ezen belül jelentősebb a csökkenés a 
mechanikai cellulóz esetében (3,5-4%), mint 
a kémiai cellulóznál (2,5%).

Hosszú távon a CEPI országok rost-
anyag-termelése 1991 óta évi 1,4%-kal nőtt 
(2.ábra).
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1. ábra. A CEPI-országok papír- kartontermelésének 
termékcsoportonkénti megoszlása 2005-ben
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2. ábra: A CEPI-országok cellulóz-termelése
1991 – 2005 között, millió tonna
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Nő a CEPI – országok papírkereskedelme

Összességében kevesebb mint 1%-kal nőtt 
a papírkereskedelem 2005-ben. Ezen belül a 
CEPI-országok közötti kereskedelem 2-3%-kal 
nőtt, míg a régión kívüli árumozgás 5%-kal 
csökkent. Az előző évhez képest 35%-ról 31%-
ra csökkent az ázsiai piacokra szánt export, 
a többi nem-CEPI-tag ország részesedése 
26%. A régióba érkező papírimport 2004-hez 
képest kicsit nőtt (kb.1%). Az Észak-Ameri-
kából származó import az összes behozatal 
40%-a, a nem-CEPI-tag európai országokból 
30% származik.

A papírfogyasztás gyengén emelkedett 
2004-hez képest

A CEPI-tagországok papír- és kartonfo-
gyasztása kb 1%-kal nőtt az előző évhez 
képest. A GDP növekedése ezekben az orszá-
gokban kb 1,5%, míg 2006-ra 2% emelkedést 
jeleznek előre.

Forrás: CEPI. Előzetes statisztika 2005-re 
(2006. márc. 1.)

Polyánszky Éva

A Jaako Pöyry Consulting tanulmánya sze-
rint gyorsan növekednek a cellulóz- és papír-
piacok Kelet-Európában és Oroszországban. 
Viszonylag alacsony bázisértékről indulva erőtel-
jes a fogyasztás és a gépek növekedési üteme. 

Új gyárak, új gépek kezdték és kezdik meg 
működésüket, helyi magántársaságok, állami 
cégek pán-európai intézmények és ezek együtt-
működései kezdeményezésében. Jellemzővé 
vált a partneri viszony a tulajdonosi szférában. 
Jó példája ennek egy 140 ezer tonna/év kapa-
citású fél-kémiai piaci cellulózüzem Kundában 
(Estonian Cell), mely norvég (Larvik Cell Hol-
ding), osztrák (Heinzel) és az Európai Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank együttműködésében épül.

Sok tissue-projekt is indul, melyeknek 
relatíve alacsony beruházási költségeit privát 
cégek is képesek előteremteni. Ilyen pl. a Higi 
Papersoft cég Magyarországon, mely Baján 
létesít új tissue-üzemet. Szerbiában, Lengyel-
országban, Bulgáriában is vannak ilyen beru-
házások.

A pán-európai társaságok is meg akarják erő-
síteni piaci pozícióikat és növekedésüket ebben 
a térségben. A Cartarie Tronchetti tulajdonú ICT 
Poland új tissue gépet épít Kostrzynben, mely 
2007-ben kezdi meg működését, a Paloma és a 

Horgen két felújított tissue gépet állít munkába 
Szlovákiában, Cersakban. Varsóban a Metsa 
Tissue épített újjá egy gyárat.

A legnagyobb nemzetközi cégek közül az 
International Paper és a Mondi újabb terveikről 
és beruházásaikról adnak hírt. Az International 
Paper Kwidzynben újított fel nagyobb kapaci-
tással egy dobozgyárat. Szvetogorszkban pedig 
évi 340 ezer tonnás folyadékcsomagoló karton-
gyártást létesített, és ugyanott további 200 ezer 
tonna/év BCTMP-alapú gyártást tervez.

A MONDI a térség számos országá-
ban van jelen és újabb felvásárlásokat és 

Gyorsan fejlődő társaságok Kelet-Európa és 
Oroszország papíriparában, 2005-ben
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Ábra: Kelet-Európa és Oroszország legnagyobb papír- és 
kartongyártói 2005-ben Forrás: (Jaakko Pöyry)
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