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A CEPI-országok papírtermelése 2,5%-kal 
nõtt

Az elõzetes becslés alapján a CEPI-orszá-
gok kb. 90 millió tonna papírt és kartont állítottak 
elõ 2002-ben. Ez a bázisévhez képest 2,5%-os 
növekedést jelent és egyben a két évvel elõtti, 
2000-es szinthez való visszatérést (ld. 1.ábra)

A cellulóztermelés 38 millió tonnára nõtt 
(+2,7%)

A kémiai cellulóz növekedése elérte a 6%-ot, 
míg a többi rostanyag termelése 3%-kal csök-
kent. 1991-tõl kezdõdõen a CEPI-országok cel-
lulóztermelése évi 1,5%-kal nõtt.

A papírexport 10%-kal nõtt a bázisévhez 
képest.

Az elsõ három negyedév adatai alapján a A termékcsoportok egyenlõtlen fejlõdése
CEPI-országok exportjának növekedése enyhén 
felülmúlta a termelését.Az elõzõ évhez hasonlóan az egyes termék-

A CEPI-országok közötti export nem csoportok helyzete különbözõ. A grafikus pa-
változott a bázisévhez képest, ugyanakkor a pírok kibocsátása összességében 1% fölött nõtt. 
régión kívülre történõ export 10%-kal nõtt. Az Ezen belül az újságnyomó papírok 6%-kal ala-
összes CEPI-export 35%-a az ázsiai piacokra csonyabb termelést mutatnak a reklámtevékeny-
kerül, 20%-a Kelet Európába (nem számítva a ség gyengülése miatt. A mázolatlan grafikus pa-
már CEPI-tag országokat, mint hazánk is)pírok termelése 4%-kal emelkedett, a mázoltaké 

Az export alakulását a gyenge nemzetközi csak 3%kal. A fatartalmú papírok 3%-os növeke-
igények és az USD gyengülése miatti árverseny-dését meghaladta a famentes fajták termelésé-
képesség csökkenése magyarázza.nek 4%-os emelkedése. A csomagolópapírok 

kibocsátása kb. 4%-kal nõtt, ezen belül a karton 
Importés az egyéb csomagolópapírok és kartontermé-

kek elérték a tervezett 6%-os emelkedést. A do-
A régióba történõ import kb. 5%-kal nõtt. Ez bozkarton termelése 4%-kal emelkedett, a vé-

Észak-Amerikából származó import tovább kony csomagolópapíroké 1,5%-kal. A higiéniai 
csökken és 2002-ben az összes CEPI-import kategóriában 5%-os a növekedés.
35%-át teszi ki, míg a kelet-európai országokból A 2.ábrán bemutatjuk a CEPI-országok 
érkezik 41%. Az Ázsiából származó import is papír- és kartontermelésének megoszlását ter-
csökkent.mékcsoportok szerint.

Elõzetes CEPI-statisztika 2002-rõl
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1. ábra: A CEPI tagországainak papír- és kartontermelése
1991 és 2002 között (millió tonna)

2. ábra: Papír- és kartontermelés a CEPI tagországaiban a
fõbb papírtípusok szerint 2002-ben

Csomagoló 41%

Háztartási és
higéniai 6%

Mázolt író-nyomó 20%

Egyéb mázolatlan
író-nyomó 18%

Újságnyomó 11%

Egyéb papír és
karton 4%
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Gyenge növekedés a papírfogyasztásban Ös sz es sé gé be n 2002-ben a CEPI-
országok cellulóz- és papíripara magára talált, a 

A bázisévhez képest 2002-ben kb. 1% a fo- gyengébb 2001-es év után mutatói visszatértek 
gyasztás növekedése. Ez megegyezik a térség az elõzõ évek kedvezõbb szintjére.
gazdasági növekedésének mértékéve Polyánszky Éva

Keywords: household waste paper quality, international

Az Atlanti-óceán mindkét partján nagy gon- Másutt, Kanadában pl. azt a megoldást alkal-
dot okoz az utcai hulladékgyûjtõkbõl kikerülõ pa- mazzák, hogy az összegyûjtött szemétbõl szár-
pír minõsége. mazó papír szétválogatásának technológiáját 

Egyre több helyen, ahol együtt gyûjtik a papírt, javítják. Európában is van erre példa, Kölnben 
mûanyagot, fémet és üveget, az összetört üveg 2001 óta pl. a hulladékpapír automatikus szét-
cserepei nagy kárt okoznak a papírgyárak hulla- vá logató  rendszere kivá lóan mûködik a 
dék-feldolgozó berendezéseiben. Az üveg mellett Trienekens cégnél.
ragasztó, ételmaradék is szennyezheti a papírt. Az Egyesült Királyságban most kerül a parla-

Az Egyesült Királyság papírgyárai arról pa- ment elé az a törvény, hogy 2010-re valamennyi 
naszkodnak, hogy a visszagyûjtött papír minõ- háztartást ellátnának megfelelõ edényekkel a 
sége jelentõsen romlott azokban a körzetekben, következõ hulladékfajták gyûjtésére:
ahol a gyûjtõk áttértek a vegyes gyûjtésre.

Az elmúlt években a környezettudatos gon- • száraz újrahasznosítható anyagok (papír, 
dolkodás vezetett a recikling gyors elterjedésé- üveg, fém, mûanyag)
hez, ugyanakkor nem igazolható környezetvédel- • komposztálható konyhai és kerti hulladék
mi célokkal az a gyûjtõrendszer, mely beszeny- • egyéb, nem újrahasznosítható és nem 
nyezi a visszagyûjtött papírt, és a tovább tisztítás komposztálható hulladék.
energia- és vegyszerigényes mûveleteket jelent.

Természetesen a vegyes gyûjtés gazdasá- Természetesen a rendszer megfelelõ mûkö-
gos, és magas visszagyûjtési arányt eredmé- déséhez elengedhetetlen az önkormányzatok és 
nyez. Mióta Arizonában 1991-ben bevezették, a lakosság felelõs együttmûködése.
rendkívül gyorsan elterjedt Észak-Amerikában. Gazdaságossági számítások azt mutatták, 
Ez a rendszer a háztartások intenzív bekapcso- hogy a rendszer életbe lépésének költsége elfo-
lódását vonta maga után. Los Angelesben pél- gadható.
dául, ahol 1996-ban indították, ma 82%-os haté- Az Egyesült Királyságban történõ bevezeté-
konysággal mûködik. sét a rendkívül eredményes USA-példák is alátá-

Költséghatékonysága is nyilvánvaló, ha ösz- masztják, valamint az angliai elõzetes sikeres kí-
szehasonlítjuk a nagyméretû vegyes konténert a sérletek, melyek a bevezetés után rövid idõvel 8%-
sok kis térfogatú gyûjtõedénnyel. rõl 52%-ra emelték az újrahasznosítási arányt.

A gyûjtõrendszer költségmegtakarítása ugyan- Az Egyesült Királyságban jelenleg a recikling 
akkor a feldolgozó gyárak költségeinek emelke- aránya mindössze 11%, a legalacsonyabb Nyu-
déséhez vezet a szétválogatás és a maradék elhe- gat-Európában. (A legmagasabb Ausztriában: 
lyezésének költségei miatt. 9-rõl 19%-ra nõtt pl. a 64%, amibõl a komposzt 40%-ot tesz ki).
St. Paul-i gyárban a maradék mennyisége.   Ebbõl a helyzetbõl a kilábalás egyetlen 

E problémák kiküszöbölésére most az USA útjaként a szakértõk azt a megoldást látják kivi-
néhány államában ismét külön akarják gyûjteni a telezhetõnek, hogy minden háztartást ellássa-
papírt és kartont az üvegtõl és a többi hulladéktól. nak saját gyûjtõrendszerrel.

A háztartásokból visszagyûjtött papír minõsége,
  nemzetközi áttekintésben
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Jelenleg Észak-Amerikában és Nyugat-Eu- nem alkalmas papírgyártásra
rópában nyolcféle gyûjtési és válogatási rend- - a begyûjtött papírnak mentesnek kell len-
szerbõl származó papírt dolgoznak fel a papír- nie minden olyan anyagtól, amely káros a 
gyárak – a minõség függvényében – új papír- termelési folyamatra
fajtákká. Tovább folyik a nemzetközi szintû vita - a nedvességtartalom nem haladhatja meg 
az egyes gyûjtési rendszerek gazdaságosságá- a 10%-ot.
ról és hasznosságáról.

Az EN 643 európai szabvány definiálja a Az elsõ követelmény kizárhatja a vegyes 
reciklingre alkalmas papírfajtákat, és alapja lehet gyûjtésbõl származó anyagokat !
az európai országok közötti kereskedésnek. A Forrás: A Paper Technology 44 (2) 2-7 
szabvány kimondja, hogy (2003) közleményeibõl összeállította

- az osztályozási mûveletek rossz anyaga Polyánszky Éva

A nemzetközi cellulózpiacok gyengesége és - hullámkarton – a fedõrétegpiac stabil, de 
az Egyesült Államok alacsony gazdasági gyenge a dobozok iránti igény
növekedése késleltetheti az Észak-amerikai pa- - az USA kapacitása – az észak-amerikai 
píripar idei talpraállását. papíripar leszálló ágban van.

Amerikai elemzõk a következõ tényezõkkel 
számolnak: Mindezek következtében nem várható 

jelentõs tõkebefektetés, és az észak-amerikai 
- árucellulóz – a termelõk abban remény- cellulóz- és papírgyárak továbbra is arra törek-

kednek, hogy a kemény 2002. év után szenek, hogy csökkentsék a magas költségû ka-
megugrik a jövedelmezõség pacitásaikat és kiegyensúlyozzák a gyenge gaz-

- újrahasznosított papír – az USA fogyasz- dasági körülményeket. Drámaian csökkent új pa-
tása csökken, az export nõ pírgépek vásárlása, és az USA és Kanada új 

- újságnyomó papír – az év közepéig nem projektjei elsõsorban gépek felújítására irá-
várható javulás nyulnak.

- író- és nyomópapír – ebben az évben nem   2003 elsõ féléve tehát 2002-höz hasonlóan 
valószínû erõs javulás nem lesz felhõtlen. A továbbiakat meglátjuk…

- dobozkarton – nem várható jelentõs növe- Forrás: Pulp and Paper 77 (1) 33 (2003. jan.)
kedés Polyánszky Éva

Észak-Amerika papíriparának kilátásai
2003-ra, címszavakban

Európai integrációnk folyamatában jelentõs ban teszi lehetõvé szabadalom megszerzését az 
mérföldkõ, hogy Magyarország 2003. január 1-jével egyezmény több vagy akár összes tagországában.
csatlakozott az európai államok közötti regionális A magyar és a külföldi bejelentõk az Európai  
szabadalmi együttmûködéshez, az európai szaba- Szabadalmi Hivatal által lefolytatott egységes eljá-
dalmak megadásáról szóló Müncheni  Egyezmény- rás eredményeképpen megadott európai szaba-
hez (EPC). Az egyezmény jelentõsége, hogy egyet- dalom segítségével mintegy 26 országban,  köztük 
len bejelentés alapján, egyetlen egységes eljárás- hazánkban  élvezhetnek kizárólagos jogokat talál-

Magyarország az európai
szabadalmi rendszerben
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mányukra. A csatlakozással szabadalmi jogunk eu- Forrás: Magyar Innovációs Szövetség 
rópai integrációja valósult meg. Hírlevele XIII. évf. 2. szám. 5. old. (2003.jan.28.)

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Ezen jelentõs szellemi és anyagi ráfordítások 
Szövetsége levélben fordult dr. Medgyessy most semmivé látszanak válni.
Péter miniszterelnökhöz, közbenjárását kérve a Mindez elõvetíti a hazai környezetpolitika egyik 
költségvetés egyik módosító javaslatának legnagyobb kudarcát. Most megjósolható módon, 
újragondolása ügyében. A T/1220/482 számú Magyarországon nem valósul meg a lakossági 
módosító javaslat a MGYOSZ véleménye szerint szelektív hulladékgyûjtés, azok az önkormány-
szemben áll az európai uniónak tett hulladék- zatok, ahol eddig kezdeményezõ lépéseket tettek, 
kezelési kötelezettségeink teljesítésével, kifeje- bízva az EU-ban mûködõ finanszírozási modell 
zetten ellenérdekeltté teszi a termékek kibo- megvalósíthatóságában, most felhagynak a gyûj-
csátói t hulladékhasznosítási kötelezettségeik téssel. Az ipari-kereskedelmi hulladékok begyûj-
teljesítésében, aláássa a gazdaság, és ezen be- tése pedig az EU elõírásainak megfelelõ tá-
lül is a nemzetközi befektetõk bizalmát és a jog- mogatási rendszer hiányában, 2004-ben össze-
biztonságba vetett hitét, és elõvetíti a hazai kör- omlik. Tovább fokozza a problémát, hogy a ma-
nyezetpolitika egyik legnagyobb kudarcát, mi- gyar ipar rendkívüli versenyhátrányba kerül.
közben a magyar vállalkozókat versenyhátrá- Európai összehasonlításban is példátlan és 
nyra kárhoztatja. kivihetetlen a hulladékok 100 százalékának be-

gyûjtése és hasznosítása. Példátlan az is, hogy 
Részlet a levélbõl: egy tagország az EU által elvártnál többszörösen 
„A Magyarországon tevékenykedõ vezetõ szigorúbb és rendkívüli költségigényû intéz-

vállalatok, bízva a kormány ígéretében (amely kedést hozzon, sújtva ezzel saját gazdaságát, 
jogszabályokban is megtestesült), évek óta azon egyidejûleg meghiúsítva a környezetvédelmi cél-
munkálkodnak, hogy az EU-csatlakozást kö- kitûzés teljesítését is.”
vetõen mûködõképes, környezeti és gazdasági Forrás: A Magyar Innovációs Szövetség 
szempontokat ötvözõ megoldást hozzanak létre. Hírlevele 2003/1. 13. old. (2003. jan.)

A MGYOSZ a hulladékkezelésrõl

Stratégiai Füzetek

Megjelent a Stratégiai Füzetek címû sorozat 7. Tudomány és társadalom – A jelen és a 
12. kötete: „Regionális fejlõdés Európában és jövõ új kihívásai
Magyarországon” címmel. 8. Innovatív társadalomgazdaság és 

jövõtudat
A sorozat eddig megjelent kötetei: 9. Egészség és család: a számolatlan 
1. A társadalmi újrátermelés stratégiai kér- nemzeti vagyon

déseirõl 10.Mobilitás, biztonság, egészséges 
2. Gazdasági helyzetkép életfeltételek
3. A 21. század kihívásai a tudásalapú hu- 11. Az államháztartásról és humánpolitikai 

manista társadalom létrehozása feladatairól.
4. Az egészségügy – kimagasló hatékony-

ságú ágazat További információ: Miniszterelnöki Hivatal, 
5. Innováció – Törvényi keretek –Mûködési 1357 Budapest, Pf. 2., tel: 441-4000

struktúrák Forrás: Magyar Innovációs Szövetség Hír-
6. Energiagondok a világban és nálunk levele XIII. évf. 5. sz. 2003. március 11. 
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