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Európa papíriparát
modernizálni kell!

Európai Papír Hét, 
2004.december, Brüsszel

A CEPI által szervezett tava-
lyi Európai PapírHét legfontosabb 
témái a versenyképesség, a sza-
bályozás és a cellulóz- és papír-
ipar imázsa volt.

Szóba került természetesen 
az élelmiszercsomagolás, az ille-

gális fakivágás, a klímaváltozás és a vegysze-
rekre vonatkozó új szabályozás („REACH”), 
az újrahasznosítás, a megújuló energiák.

Az ú.n. „Lisszaboni teendők” számbevéte-
le kapcsán az előadók megállapították, hogy 
azok teljesülése elmaradt a várttól; Európa 
sok területen elvesztette versenyképessé-
gét. Itt az ideje, hogy a cellulóz- és papíripar 
vezető szerepet játsszon a K+F és innováció 
területén. Ehhez az Európai Bizottságnak 
üzletbarátabb környezetet kell teremteni a 
növekedéshez!

Teresa Presas, a CEPI ügyvezető igazga-
tója kifejtette, hogy a 2005-ös év és az előző 
évek törvényi kötelezettségei nagy költsége-
ket róttak a cellulóz- és papíriparra, és remél-
ni lehet, hogy a törvénykezési láz csökken, 
a bürokrácia mérséklődik, és a források a 
versenyképesség javításának irányába for-
díthatók.

Több előadó sérelmezte, hogy nem sike-
rült megváltoztatni a negatív képet az iparág-
ról, annak ellenére, hogy a papíripar nagyon 
sokat tett a kibocsátások csökkentése, az 
újrahasznosítás, a tanúsítás területén.

Ugyanakkor W. Pfarl (Sappi Fine Papers 
Europe) önkritikusan állapította meg, hogy az 
iparágnak sokkal többet kellene tennie az új 
technológiák bevezetése érdekében, az olyan, 
eddig elért eredményekre támaszkodva, mint 
amit a bio-pulping és a nanotechnológia 
vonalán teljesített.

Forrás: Solutions 88(04), 20 (2005.ápr.)

P. É.

Kína és az Egyesült Államok gazda-
sági (és papíripari) versenyfutása

Alan Rooks, a Solutions c. szaklap főszer-
kesztője vezércikkében azt fejtegeti, hogy mérv-
adó közgazdászok véleménye szerint 2040-re 
Kína GDP-je eléri az USA-ét, 2050-ben pedig 
meghaladja azt.

Az inflációval korrigált éves átlagos növeke-
dés az elmúlt 25 évben Kínában meghaladta a 
8%-ot, míg az USA-ban mindössze 3% volt.

Ma a kínai papíripar termelése az Egyesült 
Államok papíriparának több mint felét teszi ki, 
és gyorsabban növekszik, mint bármely más 
országban. A termelés 2004-ben 49 millió 
tonna volt, a fogyasztás pedig még nagyobb: 
54 millió tonna. Az USA papír- és kartonterme-
lése 83 millió tonnát tett ki.

Bár Kína jövőbeli politikai és gazdasági 
cselekvései nem teljesen kiszámíthatók (pl. 
Tajvan ügyében), A. Rooks szerint – a nehéz-
ségek ellenére, melyeket Kína a külföldiekkel 
szemben támaszt – az Egyesült Államoknak 
mielőbb lépéseket kell tennie a kínai piacra 
lépés érdekében.

„Az idő nem az USA-nak dolgozik!”

Forrás: Solutions 88 (04) 4 (2005.ápr.)

P. É.

Hová tart Észak-Amerika cellulóz- 
és papíripara?

Előző számunkban már tudósítottunk az 
észak-amerikai cellulóz- és papíripar gondjairól.

Most az amerikai, de 1980 óta Európában 
dolgozó Hugh O’Brian véleményét mutatjuk be 
olvasóinknak. O’Brian, aki 1977-től dolgozik a 
papíriparban és 1985-től a PPI magazin mun-
katársa, úgy nyilatkozik, hogy gyakran megdöb-
bent azon, hogy mennyire nem kész a gyárak 
többsége új ötletek, gondolatok befogadására.

Észak-Amerikában, ami egykor „nagy 
papírgyártó földrésznek” számított, most alig 
van beruházás, és egy sor gyár rettenetes 
állapotban van. Éles ellentét mutatkozik a 
Dél-Amerikában, Ázsiában, sőt Európában 
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kialakult kapacitás-növelő beruházási hullám-
mal összehasonlítva.

Felvetődik a kérdés: Észak-Amerika felad-
ja? Bár jelenleg is ott vannak a legnagyobb 
társaságok, ezek nyilvánvalóan nem a legdina-
mikusabbak. Európa, Dél-Amerika, Ázsia, sőt 
Dél-Afrika is terjeszkedik, Amerika azonban 
otthon marad vagy mindössze Európára kor-
látozza tengerentúli aktivitását. Se otthon nem 
ruház be, se nem részese a globalizációnak.

Ez a jelenség nemcsak a papíriparra érvé-
nyes. Ugyanez történt az acéliparban is, mely-
ben Észak-Amerika részesedése 1945-ben 
50% volt, 1999-ben mindössze 12%.

Ma Észak Amerika ipara önmaga csontvázá-
vá zsugorodott; csak a nagy értékű termékekre 
koncentrál, melyeket mini-gyárakban állít elő.

Kérdés, hogy folytatódik-e ez a folyamat? 
Kitelepíti-e Észak-Amerika külföldre az olcsó 
tömegáruk gyártását, és csak a nagy hoz-
záadott értékű speciális termékeket állítja elő 
otthon? Bár jelenleg a termelés nem csökkent 
drámaian, de a cellulóz- és papíripari tőkeberu-
házások trendje erre utal. Ez elgondolkodtató 
jelenség!

Forrás: Södra-Response 1, 2 (2005.ápr.)

P. É.

Gázáremelés… (USA)

Ismét bezárt egy kis papírgyár New 
Jerseyben (Recycled Paperboard Co.). Nem 
különösebb történet, sok ilyen van. Kis gyár, 
öreg technológia, nem bírja a versenyt.

Jim Atkins, aki 10 évvel ezelőtt a gyár igaz-
gatója volt, elemzi a történtet, és egyértelműen 
a gázáremelkedést tekinti döntő tényezőnek a 
versenyképtelenség vonatkozásában.

Több mint 4-szeresére nőttek a gázárak 
10 év alatt: köblábanként 2,5 dollárról 11 dol-
lár fölé. Mindez természetesen az olaj árának 
emelkedésére vezethető vissza.

A nem integrált gyárak hosszú távú prob-
léma elé néznek. A növekvő energiaárakat 
nem tudják érvényesíteni termékeik árában, 
csökken az amúgy is vékony profit, és tönk-

remennek. Az integrált gyárak valamivel jobb 
helyzetben vannak, mivel saját maguk ki tud-
ják elégíteni energiaigényük egy részét.

A túlélést tehát – a kemény versenyen és 
az öreg berendezéseken kívül – elsősorban az 
energiaárak fenyegetik.

Forrás: Solutions 88(06) 6 (2005.jún.)

P. É.

„Vagy segít a kormány, 
vagy meghal az ipar” (Kanada)

Ontario erdészeti termékek ipara azt kéri, 
hogy ugyanolyan kedvezményekben részesül-
jön, mint az autóipar, a pénzügyi támogatást is 
beleértve. A fafeldolgozó ipar ugyanúgy meg-
érdemli a segítséget, mivel hasonló mértékben 
járul hozzá a tartomány jólétéhez.

Kérik a gyárakba szállított rostanyagok 
üzemanyagköltségéből származó tartományi 
adóvisszatérítés 50%-át, ezenkívül azt, hogy a 
tartomány gondoskodjon a szállítási útvonalak 
fenntartásáról, valamint azt, hogy versenyké-
pes energiaköltségeket biztosítson (2000 óta 
30%-kal nőtt az energia ára).

Ezekre az ösztönzőkre azért van szükség 
– mondja Jamie Lim, Ontario erdészeti termék 
ipari egyesületének (Ontario Forest Industries 
Association) elnöke, hogy a fafeldolgozó szek-
tor továbbra is vonzza a beruházókat.

A szektor lefelé menő spirálban van és 
megoldásra van szüksége. Mindenki megérti 
az autók fontosságát, de nem biztos, hogy azt 
is tudják az illetékesek, hogy a fafeldolgozó ipar 
milyen jelentős az egész tartomány számára.

David Ramsay, a természeti források minisz-
tere szerint ez a szektor Észak-Ontario gazda-
ságának talpköve, és az autók után a második 
legfontosabb exportcikkeket állítják elő.

A múlt hónapban a minisztérium 350 millió 
$-os költséggaranciát jelentett be az új beruhá-
zások ösztönzésére az erdészeti termékek ipa-
rában. Egy évvel ezelőtt az iparág helyzetének 
elemzésére tanácsadó testületet hozott létre. 
Ez a tanács egy hónappal ezelőtt bejelentette, 
hogy az iparág kilátásai komorak.
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Észak-Ontarioban 12 gyárat fenyeget a 
bezárás, ami közvetlenül 7 500, közvetetten 
pedig 13 000 munkahely elvesztését jelenti.

Ontario ezt nem nézheti tétlenül.
Az újságnyomó papírgyárak különösen 

nehéz helyzetben vannak, mert újságnyomó 
papírból túlkínálat van. Azon dolgoznak, hogy 
ezeket a gyárakat átállítsák különleges mázolt 
papírok és más olyan termékek gyártására, 
amelyekből nagyobb a szükséglet.

A kért 500 millió $ tartományi segítséget 
az ipar a gyártó és a fakitermelő berendezé-
sek korszerűsítésére fordítaná. A tanács azt 
javasolja, hogy a szövetségi kormány azonos 
mértékű támogatással járuljon ehhez hozzá.

Nemcsak Ontario, hanem egész Kanada 
papíripara válságban van. Az Abitibi-Consolidated 
Inc., a Norske Skog Canada Ltd., a Domtar 
Inc., a Tembec Inc. veszteségei egyre nőnek. 
Gyárbezárások, létszámleépítések jelzik a súlyos 
problémákat.

Kanada ipari minisztere széleskörű verseny-
képességi stratégia kidolgozásával foglalkozik, 
ami magában foglalja az erdészeti termékek 
iparát és benne a papíripart is.

Forrás: Forest industry asks for breaks
  The Toronto Star, 2005. júl. 30. D3. p.
  Ontario forestry industry asks for 

  government help
  The Globe and Mail, 2005. júl. 30. B5. p.

Kalmár

Finnországban 1%-kal alacsonyabb 
lesz a 2005-ös GDP a vártnál

A finn erdészeti termékek ipara (a papíripart
is beleértve) az ország GDP-jének 8%-át adja, 
az exportnak pedig 25%-át jelenti.

Kormányzati források szerint az erdészeti 
termékek iparában lezajlott hét hétig tartó 
munkaügyi vita 1%-kal fogja csökkenteni az 
ország bruttó nemzeti jövedelmét. A sztrájkokkal 
és gyárbezárásokkal (a tulajdonosok nem 
engedték be a gyárakba a dolgozókat) járó vita 
1,5 milliárd euró jövedelem-kiesést jelentett. 
A pénzügyminisztérium 2005-re a GDP 2%-

os növekedésre számít csupán, ami kevesebb, 
mint a sztrájk előtti 3%-os becslés.

Forrás: The Globe and Mail, 2005. júl. 30. B5. p.

Kalmár

Termel a Hambuger Spremberg

A Papier dus Österreich interjújában Harald 
Ganster műszaki igazgató hangsúlyozta, hogy 
az üzem építésével a hullámalappapír egy he-
lyen történő gyártását és erőteljes kelet-európai 
fejlesztést kívántak biztosítani. Ide tartozott a 
bajor Rieger cég 1989-es átvétele és a Duna-
packkal 1990-ben joint venture létesítése.  
A Riegernél mázolt, míg a Dunapacknál barna 
hullámalappapírt gyártnak.

A fejlesztés azért esett a kelet-németországi 
gyárra, mert itt nagyon jók az infrastrukturális 
feltételek, és biztosítva van a kelet-európai ter-
jeszkedés is.

A projekt keretében a Hamburger, a Rieger 
és a Dunapack valamennyi tapasztalatát egye-
sítve dolgozták ki a konszern közös know-
how-ját. A közös kidolgozás fontos volt azért 
is, mert helyben még nem állt rendelkezésre a 
szükséges menedzsment.

A menedzsment kialakítását mintegy két 
évvel ezelőtt kezdték. Az új dolgozókat Kelet-
Németországból szervezték. Ők mindenek 
előtt lakatosok és technikusok voltak, akiket 
az ausztriai törzsgyárban és Bajorországban, 
illetve a gernsbachi iskolában tanítottak be.

Papier aus Österreich 5, 19/2005/

L. Gy.

Új világrekord Zaragozában
A SAICA cég 9.papírgépe ismét megjavította saját 

rekordját a 75/ g/m2-es papírok kategóriájában, és így 
megmaradt a világ legkiválóbb papírgépének. 2005 febr. 
10-11-én 75 g/m2-es hullámközépréteg papírt állított elő 
96,6%-os hatékonysággal, 1 424 m/perc sebességgel 
(tervezett sebessége 1 500 m/perc). A szitaszélesség: 
8 100 mm. A korszerűsített üzem anyagelőkészítője, 
papírgépe, feltekercselője a Voith Paper cégtől származik.

Forrás: Voith Paper Sajtóközlemény 2005. 04. 20.
P. É.




