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Konszolidáció 
Európa papíriparában

Márciusban az M-real stratégiai összeállítást készí-
tett, mely az európai papíripar konszolidációját és szer-
kezetváltását mutatja be.

Csökkenek a hitelek, nő a profittermelő képesség az
alábbi intézkedések révén:

– 205 millió euró/év költségcsökkentési program 
2001 és 2004 között
– profitjavító program, mely 2004 februárjában
indult és 2006 végére 230 millió eurót ér el
– részvényeladás 1,1 milliárd euró értékben

Mindezen sikeres programok ellenére jelentős 
gyárbezárások várhatók számos cégnél, mert a hagyo-
mányos piacok csak gyengén nőnek, a kapacitás-
felesleg árt a hatékonyságnak, illetve az ázsiai és 
dél-amerikai piacok kemény versenytársat jelentenek 
Európának.

„A fenntartható profitemelkedés új gondolkodás-
módot és drasztikusabb változásokat igényel mint 
valaha” – mondja Jussi Pesonen, az UPM elnök-vezér-
igazgatója.

Némi reményre ad okot az Eurozóna várható GDP-
növekedése 2006-ban (1. ábra)

Forrás:
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Hullámalappapír-gyártás 
2006. 1. negyedévében

Intenzív tevékenység – ígéretes évkezdet

A legtöbb európai országban a 2005. év 4. negyed-
évének felfutása folytatódott 2006 1. negyedévében.

A legnagyobb európai piacot jelentő Németország-
ban a hullámalappapír-fogyasztás közel 8%-kal nőtt 
(az előző év 1. negyedévéhez viszonyítva), és a többi 
európai piac összességében 3,5%-kal erősödött.

Az árak emelkedtek, mégpedig elsősorban az ener-
gia látványos (helyenként 60%-os) áremelkedése miatt. 
Nőtt a szállítás, a segédanyagok ára és a „környezet-
védelmi” költség is. A hulladékpapír ára, mely március 
végéig stabil volt, ismét nőni kezdett.

Az elindult korrekciók folytatódnak a második 
negyedévben is: mégpedig a szerkezetátalakítási folya-
matok, néhány új kapacitás belépése és számos gyár 
megvalósult, illetve folyamatban lévő bezárása.

Nézzük most 2005 és 2006 konkrét adatait

Az összes hullámtermék gyártása Nyugat-Európá-
ban (Skandináviát is beleértve) 2,7%-kal nőtt, és értéke 
21 250 000 tonna. A hulladékpapír-alapú dobozgyártás 
3,7%-kal emelkedett és 17 105 000 tonnát ért el.

A globális növekedés mögött nagyok az eltérések: 
az észak-európai országokban magas a növekedési 
ütem, Dél-Európa és Nagy-Britannia termelése stabil 
volt, ill. stagnált.

A CEPI országok hullámlemez-fogyasztása gyengén 
nőtt, stabil volt Nyugat-Európában, csökkent Skandiná-
viában, nőtt Lengyelországban (+9,3%). Az összeurópai 
fogyasztás – a balti országok és Szlovákia kivételével 
– meghaladta a 22 400 000 tonnát.

2006 1. negyedévében Nyugat-Európában (Skan-
dinávia kivételével) a hullámalappapírok termelése erő-
sen nőtt (2005. 1. negyedévéhez hasonlítva). A vártnál 
sokkal erősebb volt a növekedés a kelet-európai orszá-
gokban. Az Európán kívüli területre irányuló export is jó 
színvonalú volt.

2006. 2 negyedéve is reménykeltőnek látszik. A 
legtöbb országban szezonális javulás várható, és külö-
nösen ígéretes a németországi Labdarúgó világbajnok-
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ság hatása. 2,5-3%-os növekedést jósolnak az európai 
hullámtermékpiacon, ami 600 000 tonnás fogyasztás-
növekedésnek felel meg.

Néhány új kapacitás belépése sem fogja megzavarni 
az egyensúlyt, minthogy több európai országban gyár-
bezárások várhatók. Összességében csökkenni fog az 
európai hulladékpapír-bázisú dobozgyártó kapacitás.

Az áremelések folytatódnak – a legtöbb költség emel-
kedése miatt – és ez lesz a piac meghatározó tényezője a 
2005. év végének jelentős árkorrekciós lépései után is.

Forrás: Groupement Ondulé. Hírlevél 2006.május
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Az USA dobozkiszállítása 
márciusban 3,5%-kal nőtt, 

a készletek erősen visszaestek

3 176 milliárd négyzetméterre nőtt márciusban az 
USA hullámdoboz-kiszállítása (3,5%-os emelkedés), 
ami az elmúlt 6 év legmagasabb szintjét jelenti. Az első 
negyedéves növekedési érték 3,3% volt.

Az USA hullámdoboz-termékeinek ára 2005 októ-
bere óta 70 USD/tonna értékkel nőtt. Az integrált cégek 
most további 8-10%-os áremelést terveznek, és ezzel a 
harmadik eredményes 50 USD/tonna emelést kívánják 
életbe léptetni májusban.

Ha a tervezett emelések megvalósulnak, akkor az 
utóbbi 2-3 hónapban a piac által már elfogadott eme-
lések révén a liner-árak 515 USD/tonna, a középréteg-
árak 485 USD/tonna értéket érnek el. A május eleji árak: 
a fehérítetlen kraftliner esetén 480-500 USD/tonna és a 
félkémiai középréteg esetén 440-465 USD/tonna.

A hullámdoboz-készletek 1980 óta most estek a leg-
alacsonyabb értékre. Februártól májusig 11 500 tonna 
csökkenéssel 245 ezer tonna értéket értek el.

Míg az USA papírfeldolgozó üzemei 95,4%-os kapa-
citás-kihasználással működtek áprilisban, a linergépek 
97,3%-kal. Bár a termelés hónapról hónapra 8,4%-kal 
nőtt és elérte a 2,99 millió tonnát, a kapacitások csök-
kentése miatt az előző évhez viszonyítva, napi szinten 
2,1% csökkenés volt.

Forrás: Pulp and Paper NetLetter, 2006. május 2.
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A MONDI bevezetése 
a londoni tőzsdén

Az Anglo-American cég 2006-2007 folyamán a lon-
doni tőzsdére kívánja vinni a MONDI-t, mivel a MONDI 
és a cég másik óriás üzletága, a bányászat között nincs 
szinergia.

2005-ben az Anglo-American (és benne a MONDI) 
13% profitcsökkenést szenvedett el. A nehéz piaci
helyzet ellensúlyozására a MONDI 223 millió USD költ-
ségcsökkentést és profitnövelést határozott el, melynek
keretében:

– bezár 4 üzemet az Egyesült Királyságban és 
Franciaországban
– 9 másik egységet áthelyez az Egyesült Királyság-
ban
– többi telephelyeit is racionalizálja.

Az átszervezési program 22 millió USD fölötti évi 
megtakarítást fog eredményezni, amiből tavaly már 12 
millió megvalósult.

Ezekkel az intézkedésekkel egyidejűleg az Anglo-
American támogatja a MONDI növekedési lehetőségeit 
a következő módon:

– Kína növekvő rostigényének kielégítése céljából 
1,5 milliárd USD beruházással 1 millió tonna/évvel 
növeli az oroszországi Syktyvkar-i gyára fenyőcellu-
lóz-kapacitását
– Kivásárolja banki tulajdonostársaitól a bulgár 
Stambolijski gyárat, melynek éves kapacitása 20 
ezer tonna fluting, 105 ezer tonna kraft(zsák), 100
ezer tonna fehérítetlen kraft cellulóz és 15 ezer 
tonna félkémiai rostanyag.

Magyarországi terve: a Dunaújvárosi gyár eladása az 
osztrák Trierenberg cégnek, mely utóbbi jelenleg Duna-
újvárosban évi 17 ezer tonna szalma- és 6 ezer tonna 
lencellulózt állít elő. A tranzakció keretében októberig a 
MONDI működteti a 9. papírgépet, melynek kapacitása 
100 ezer tonna/év író-nyomó papír. A Trierenberg línert 
szándékozik gyártani ezen a gépen.

Forrás: Paper Technology 47 (3)42(2006.ápr.)
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