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A Bumprom (Cellulóz- és Papír Egyesület) 
2004 és 2015 között 12,5 milliárd USD-ra becsü-
li az ipar beruházás-igényét.

David Price véleménye szerint 15 éven 
belül új cellulóz- és papírkolosszus jön létre, 
ha Oroszország ugyanannyi figyelmet szen-
tel az erdészeti termékeknek, mint tette azt 
az olaj és földgáz esetében. És ez lesz az 
egyetlen olyan ország, mely energiában önel-
látó, melyet nem érintenek kedvezőtlenül az 

emelkedő energiaköltségek. Sőt a növekedés 
előnyös számára.

És mi lesz, ha a megerősödő orosz cégek 
szemet vetnek a problémákkal küzdő USA-beli, 
nagy-britanniai, francia vagy olasz gyárakra?

Forrás: Paper Making and Distribution 16 
(03) 29 (2006.szept.)

Polyánszky Éva

Változásban van az orosz erdészeti ipar. 
Termelése nagyon jelentősen nőtt az 1997-es 
gazdasági krízis óta. A cellulóztermelés több 
mint 80%-kal emelkedett, a cellulóz és papír 
együtt kb. 100%-kal.

John Lindall, a Pöyry Forest Industry Oy 
elnöke szerint „a fenti változások rendkívül 
figyelemre méltóak, de meg kell jegyezni, hogy

elsősorban a már létező gyárak jobb kapacitás-
kihasználásából származnak. Ez a növekedés 
csak akkor lesz tovább tartható, ha beruházá-
sok indulnak nagy zöldmezős kapacitásokba”.

Forrás: Paperi ja Puu 88 (7) 374 (2006/7)

P. É.

A Jaakko Pöyry az orosz fejlődésről

Csökkenés helyett évente 2,5 szá-
zalékkal nő a légkörbe kerülő szén-dioxid 
mennyisége, pedig a kilencvenes években még 
csak egyszázalékos volt a növekedés – derül 
ki a Global Carbon Project (GCP) nemzetközi 
kutatócsoport jelentéséből. A növekedés fő oka 

a szénfogyasztás bővülése (az olajárrobbanás 
miatt), és a nemzetközi szinten még mindig 
alacsony energiahatékonyság.

Forrás: Népszabadság 2006. dec. 7. 17 old.

Nőtt a CO2-termelés

Az Európai Unió emisszókereskedelmi 
rendszerében (ETS) a magyar állam 7,42 eurós 
tonnánkénti árfolyamon értékesítette szén-dio-
xid kvótáit 2006. dec. 11-iki aukcióján.

Az állam összesen 1,197 millió kibocsá-
tási egységet adott el az ETS kétéves műkö-

désének legnagyobb szén-dioxid-árverésén. 
Az aukcióval a központi költségvetés összesen 
8,9 millió euró, a jelenlegi euróárfolyamon mint-
egy 2,3 milliárd forint bevételhez jutott.

Forrás: Népszabadság 2006. dec. 12. 18 old.

Szén-dioxid-aukció: 2,3 milliárd forint bevétel




