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A hullámtermékárak 
emelkedni fognak

Wim Hoebert, a FEFCO főtitkára 2005. 
szeptember 16-án Brüsszelben úgy nyilat-
kozott, hogy „a hullámszektorban drámaian 
lecsökkent a haszon, ezért a termelőknek 
lépéseket kell tenni a veszteségek elkerülé-
sére.”

Nagy valószínűséggel emelkedni fognak 
tehát a hullámtermékek árai. Ennek elsősorban 
az az oka, hogy a nyersanyagárak ismét emel-
kednek.

Minthogy a papír szektor pénzügyi teljesítmé-
nye már eddig sem volt jó, a hullámtermékgyártók 
világszerte kénytelenek voltak árnövelést beje-
lenteni.

A Smurfit Stone (USA) 30 USD-emelést jelen-
tett be mind a fedőrétegre, mind a hullámközép-
rétegre vonatkozóan. Az európai papírgyártók 
hasonló mértékű emelésről nyilatkoztak.

Mi az oka a nyersanyagárak drágulásának? 
Elsősorban a magas energia- és fuvarköltsé-
gek, melyek folyamatos növekedését már eddig 
is elszenvedte a hullámszektor.

Annak ellenére, hogy a fogyasztók újabb 
árcsökkenésre várnak, nyilvánvalóan elke-
rülhetetlen a hullámtermékek árának emel-
kedése.

Forrás: FEFCO, Sajtóközlemény 2005.
szept. 16.

P. É.

Új egyensúly felé tart a 
hullámalappapír-gyártó ipar

Az Európai Hullámalappapír-gyártók Egye-
sülete (mely az európai gyártás 83%-át kép-
viseli), 2005. szeptember 5-én kiadott saj-
tóközleményében racionalizálási folyamatnak 

nevezi a 2005-ös kapacitáscsökkentéseket: 
eddig 150 000 tonna termelő kapacitást zártak 
be, most van folyamatban 4 gyárban újabb 
350 000 tonna leállítása. Ez a változás globális 
egyensúlyhoz vezethet a termelési költségek 
fenntartható növekedésével.

Nyugat-Európában 2005 első félévében 
a hullámalappapír-piac stabil volt 2004-hez 
képest (-0,2%); az export 2,8%-kal nőtt. Július-
ban 4,6%, augusztusban 5,2% volt a kiszállítás 
növekedése az előző évhez képest.

Az első 8 hónap eredményei – 2004-hez 
viszonyítva – a következők:

- termelés növekedése: 4,9%
- kiszállítás növekedése: 3,3%
- készletek: 13,5 nap (a tavalyi 12,8-hoz képest).

Mindezek konszolidációt tanúsítanak, a ke-
reslet és kínálat jobb megfelelését. Ugyanakkor 
a termelési költségek (energia, szállítás, nyers-
anyag) tovább nőnek, ami a költség és az ár 
szerkezetének gyors és általános kiigazítását 
teszi szükségessé.

Az év végén növekvő kereslet várható; ez a 
kapacitások jobb kihasználását teheti lehetővé.

Forrás: Groupement Ondulé Sajtótájékoz-
tató, Párizs, 2005. 09. 28.

P. É.

Az észak-amerikai újságpapírárak 
nőni fognak

Az észak-amerikai újságpapírárak minden 
valószínűség szerint ismét emelkedni fognak, 
folytatva a 2002 óta megfigyelhető trendet.

Az ok a gyárbezárásokkal és ezáltal a csök-
kenő termeléssel magyarázható. A Deutsche 
Bank elemzője szerint 2000 óta kb. 2 millió 
tonna éves kapacitást zártak be, legna-
gyobbrészt az Abitibi és a Bowater cégek, 
Most mindkét cég újabb gyárleállításokra 
készül.

Az újságpapír ára múlt évben 12%-kal 
nőtt, és az USA-ban 2005 augusztusában 610 
USD-t ért el.
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Elképzelhető, hogy 2006-ra 650 $-ra emel-
kedik egy tonna újságpapír ára.

Forrás: The Globe and Mail 2005. szept. 
9. B14.p.

P. É.

A Norske Skog lesz a világ legna-
gyobb rotációspapír vállalata

Az Abitibi-Consolidated Inc. eladja a Pan 
Asia Paper Co. cégbeli 50%-os részesedését 
600 millió USD-ért a Norske Skogindustrier 
ASA (Norske Skog) norvég papírgyártó cég-
nek, lehetőséget adva ezzel, hogy a norvég 
cég a világ legnagyobb rotációspapír-gyártó 
vállalatává váljék. A Pan Asia egyedüli tulajdo-
nosaként lehetősége lesz a norvég vállalatnak 
arra, hogy a világ legnagyobb és leggyorsab-
ban fejlődő újságpapírpiacára összpontosít-
son. A Pan Asia cég 2100 embert foglalkoztat, 
két újságpapírgyára van Dél-Koreában, ezen 
kívül két gyárat ellenőriz Kínában és egyet 
Thaiföldön. A Pan Asia a legnagyobb újság-
papír-szállító Ázsiában, ahol máris több ilyen 
papírt használnak fel, mint Észak-Amerikában 
vagy Európában.

A Norske Skog cégnek több gyára és mint-
egy 10 000 dolgozója van a világon.

Az Abitibi Consolidated Inc. úgy értékeli, 
hogy a kellő időben megfelelő árat kapott a 
Pan Asia Co.-ért, és ezzel az észak-amerikai 
papírpiacra tud majd összpontosítani, egyben 
áttérni egyéb papírok gyártására az újság-
nyomó papír mellett.

Az eladásból származó bevételt, ami több 
mint 1 milliárd kanadai $, 5 milliárd $-os adós-
ságának a csökkentésére használja majd fel a 
veszteséges Abitibi. A cég elnök-vezérigazga-
tója, John Weaver szerint az Abitibi továbbra 
is kereskedik Ázsiával, de úgy döntött, hogy 
erősíteni kívánja észak-amerikai vezető pozíci-
óját, beleértve esetleges üzemvásárlásokat is, 
nagyobb súllyal fordulva a kereskedelmi papí-
rok és a faipari termékek felé.

James Rowland független faipari elemző 
véleménye szerint az a tény, hogy az Abitibi 

kivonul az újságnyomó papír piacáról, része a 
világon észlelhető trendnek.

Forrás: Toronto Star. 2005. 09. 08. p. D4.

Kalmár

Kanadai fenyősérelmek

1988-ban az USA és Kanada között sza-
badkereskedelmi megállapodás jött létre, amit 
1993-ban az észak-amerikai szabadkereskedel-
mi megállapodás (NAFTA) követett. E megálla-
podások ellenére az USA 2002-ben importvámot 
vetett ki a kanadai fenyőfára, azt állítva, hogy 
a kanadaiak nem tisztességes versenytársak, 
A kanadaiaknak ez eddig 5 milliárd dollárjába 
került. Az illetékes nemzetközi fórumok Kanada 
sérelmét valósnak ítélték, s az USA-t az 5 milliárd 
$ megtérítésére kötelezték. Ennek ellenére az 
USA fenn akarja tartani a védővámot. Kanada 
most a Világkereskedelmi Szervezethez fordul, 
amely várhatóan felhatalmazza majd, hogy ellen-
intézkedéseket tegyen. Ezek azonban főként a 
kanadai fogyasztókat sújtják.

Az USA azt szeretné elérni, hogy Kanada 
adót vessen kis az USA-ba exportált fára, ezzel 
drágítva a fenyőfát. Ez azonban csökkentené a 
foglalkoztatottságot az USA-ban, mert minden 
egyes – az erdészetben foglalkoztatott – kanadai 
a fa feldolgozásával kapcsolatos iparágakban 25 
USA-beli munkahelyet jelent.

Egyik országnak sem érdeke a kereskedel-
mi háború.

Érdekes megoldás lenne, ha az USA-beli 
fenyőlobbi egyik legnagyobb pénzügyi támogatója, 
az International Paper of Stanford már előzőleg 
bejelentett átszervezése során a cég USA-beli 
erdőségeit kanadai vállalatok, mint pl. a Canfor 
vagy a West Fraser Timber vásárolnák meg, mert 
ezzel jelentősen gyengülne a fenyőlobbi pozíciója.

A problémáról a közeljövőben kormányfői 
szinten fognak tárgyalni.

Forrás: The Globe and Mail, 2005. aug. 
18-25 közötti cikkek nyomán

Kalmár




