Globális papírhiány

A nyomdai felhasználású papírok ellátásában kialakult
problémák azonnali cselekvésre késztették a Nyomdaés Papíripari Szövetséget. A szervezet október elején
webináriumot tartott az értéklánc szereplőinek – nyomdák, papírkereskedők és kiadók – részvételével, majd
az ott elhangzottak alapján szakmai állásfoglalást adott
ki az egész nyomdaipart és a megrendelőket egyaránt
érintő helyzet okaival és várható fejleményeivel kapcsolatban. A közlemény hatására a média rendszeresen
foglalkozott a papírhiánnyal, illetve a folyamatos
áremelésekkel, és szólaltatta meg Orgován Katalin
NYPSZ-elnököt és Peller Katalin ügyvezető igazgatót.
Összeállításunkban a jelentősebb sajtómegjelenésekből
válogattunk.
OLYAN PAPÍRHIÁNY VAN
MAGYARORSZ ÁGON,
HOGY MÁR KVÓTÁ ZNI
KELL A KÉSZLETEKET
Brutálisan nő a papír előállításához szükséges cellulóz ára, de
globálisan akadozik a szállítás
is. Ez nemcsak a gyártóknak,
de a kereskedőknek és végül a
vásárlóknak is fejfájást okozhat. Ha a könyveknél még nem
is kell áremelésre számítani,
de egyes papírkereskedők már
szűrik a megrendeléseket, vagy
mennyiségi kvótákat vezettek
be az ellátási gondok miatt.
„Már a kamionról
eladják a papírt”
– a nyomdaipari
válság nyomában

napi.hu – 2021. október 24.

Az elmúlt napokban-hetekben
először külföldi újságcikkek
alapján lehetett tudni, hogy
komoly kihívások előtt áll a
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nyomdaipar a meredeken emelkedő alapanyag-, energia- és logisztikai költségek miatt. A papírgyártás alapjául szolgáló
cellulóz csak szűkösen áll rendelkezésre, az eddig a világot
olcsó papírral ellátó Kínából a
konténerek szállítási ára nagyjából tízszeresére emelkedett,
míg az oroszok a gáz európai
beszállításának visszafogásával
hozzák kellemetlen helyzetbe az
európai ipart. Ezek végső soron
oda vezettek, hogy a nyomdák
kétségbeesve keresik fel partnereiket, hogy elmondják: a helyzet válságos, fél év alatt másfélszeresére ment fel az egyes
papírfajták ára, amit kénytelenek részben átterhelni a vevőikre. Cikkünkben a válsághoz
vezető tényezőket vesszük sorba.
„A háború óta nem
volt ilyen káosz”
– újabb fontos hazai
ágazat állt fejre

kreativ.hu – 2021. október 27.

A járvány és a műanyag termékek tiltása együttesen olyan felfordulást okozott a papíriparban, amilyenre valószínűleg
évtizedek óta nem volt példa. Az ágazat cégei már tavas�szal soha nem látott áremelkedésre panaszkodtak, mostanra
azonban számos alapanyagból
és köztes termékből az ellátás
is akadozik. Egyes szalvéták
már most is hiányoznak a polcokról, akadhat gond a WCpapírral, és előfordulhat, hogy
a közértben nem tudjuk majd
papírzacskóba tenni a zsömlét,
a mérlegen lemért zöldségre pedig nem lehet címkét nyomtatni. Emellett a karácsonyfa alá
is szinte biztosan kevesebb keménykötéses könyv kerül.
Késhetnek az ajándékok karácsonykor,
mert kevés a csomagolóanyag

G7.hu – 2021. október 27.

Hiába van kész az áru, ha nincs
miben elszállítani. A papírhiány
miatt a papír ára január óta a
duplájára nőtt, ahogy emelkedtek a szállítási költségek is.
A könyvpiacon a jobb minőségű
könyvek akár 20 százalékkal is
drágulhatnak karácsony előtt.
Kicsomagolja a hiány
az idei ajándékokat

RTL Híradó – 2021. november 13.

A globális papírhiány begyűrűzhet hazánkba is, hiszen a

cellulóz ára meredeken emelkedik a világpiacon. Ráadásul a
környezettudatosság jegyében
előtérbe kerültek a papíralapú
csomagolóanyagok, ezért félő,
hogy a karácsonyi ajándékok
csomagolását is nehezen vagy
drágábban tudjuk beszerezni
az idén. Somogyban is egyre
nehezebb nagy tételben papírt
vásárolni, de ellátási gondok
nincsenek.
Drágul még a papír?
A gyártók most már
„nem nyelik le”
a magasabb árat

sonline.hu – 2021. november 19.

A papírhiány és az
áremelkedés hulláma
év elején indult,
a gyártók csak egy
darabig „nyelték le”
a magasabb árat.

vaol.hu – 2021. november 4.

Papírhiány van
Magyarországon
a brutális áremelkedés miatt
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ÁLL ÁSFOGL AL ÁS A MAGYARORSZ ÁGI NYOMDAI
FELHASZNÁL ÁSÚ PAPÍRAL APANYAG ELL ÁTÁSI
NEHÉZSÉGEIRŐL
A Nyomda- és Papíripari Szövetség, melynek tagjai nyomdai vállalkozások és nyomdai
beszállító cégek, olyan jelzést
kapott több tagjától, amely arra enged következtetni, hogy
súlyos papírellátási nehézségekkel kell szembenézniük
az ágazat vállalkozásainak. A
jelzések bizonyos papírfajták
készlethiányáról, szállítási határidők jelentős meghosszabbodásáról, továbbá ugrásszerű
áremelkedésről számolnak be.
A helyzet pontos feltérképezése érdekében a Szövetség online
konferenciát tartott az érintettek részvételével, bekérte a
magyarországi papír-nagykereskedők helyzetjelentését, továbbá nemzetközi szervezetén,
az INTERGRAF-on keresztül tájékozódott az európai tapasztalatokról. Ezek összegzéseként az
alábbiak állapíthatók meg.
1. A Magyarországon felhasznált összes nyomdai papír
importból származik, ideértve nemcsak a hagyományos nyomdai termékeket
(pl. könyv, kereskedelmi kiadványok), hanem a papír
alapú csomagolóanyagok
jelentős részét is, továbbá a
termék-előállításhoz szükséges papíralapú termékeket
(pl. szürke lemez). A gyártók
globális nagyvállalatok, így
a papírgyártásban és -kereskedelemben tapasztalt jelenségek is globális méretekben
érvényesülnek. A Magyarországon tapasztalt piaci hatások egész Európára jellemzőek.

2. A műanyag csomagolóanyagok háttérbe szorulásával
megnőtt az igény a papíralapú csomagolóanyagok iránt. A
nyomdai papírkeresletre kedvezőtlen hatással voltak a Covid-járvány miatti leállások, a
gyártóknál előre megtervezett,
üzleti megfontoláson alapuló
kapacitásszűkítések és karbantartások, amelyek tovább nehezítették a megnövekedett
kereslet kielégítését. Mindezek együttesen oda vezettek,
hogy a gyártók allokációs és
kvótarendszert vezettek be.
3. Tovább fokozza a kialakult
krízist, hogy a papírkereskedők készletei lecsökkentek,
a nyomdai felhasználóknál
pedig „pánik” vásárlások indultak meg.
4. Az elmúlt időszakban mind
a szállítási költségek – köszönhetően a szintén globális méretű logisztikai problémáknak –, mind a cellulóz
alapanyag árak, valamint az
energiaköltségek a többszörösükre növekedtek. Ennek
következtében a papírárak
2021 folyamán több alkalommal jelentős mértékben
megemelkedtek. Ez utóbbi, de különösen a logisztikai költségek megugrása
egyébként azt a megoldást
is lehetetlenné teszi, hogy a
kereskedők más – pl. ázsiai –
forrásból szerezzenek be árut.
A rövid (3–6 hónap) és középtávú (egy év) előrejelzések szerint ez a helyzet a 2022-es évben nem fog változni, további
áremelésekkel és készlethián�nyal kell számolni, várhatóan a
szállítási határidők is megnövekednek.
A fenti piaci helyzet és előrejelzések arra kényszerítik a
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Orgován Katalin NYPSZ-elnök

nyomdákat, hogy a megrendelések teljesítése során alkalmazkodjanak a kialakult és
a közeljövőben várható kedvezőtlen körülményekhez. Különösen komolyan sújtja ez a
jelenség azokat a nyomdai vállalkozásokat, amelyek közbeszerzésben vettek vagy vesznek
részt, továbbá, amelyek egyéb,
hosszú távú megállapodásokat
kötnek.
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A begyűjtött információk alapján megállapítható, hogy
1. A nyomdák ezeket a nagymértékben megnövekedett
költségeket már nem tudják
átvállalni, kénytelenek áthárítani a megrendelőkre.
2. A megrendelőknek, pályázatok kiíróinak tudomásul kell
venni, hogy felelősen egyetlen nyomda sem garantálhatja a papír alapanyag árát
három hónapnál hosszabb
időtartamra. A bejelentések
szerint további, kétszámjegyű áremelések várhatók
viszonylag rövid időközönként, a megállapodásokban a
papírgyárak fenntartják maguknak a jogot a papír árának időközi emelésére, „subject of change”.
3. A készlethiány és a logisztikai
nehézségek miatt a teljesítési
határidők is kitolódhatnak.
Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2021 utolsó
negyedévében és a 2022-es évben a megrendelések teljesítését olyan külső körülmények

Peller Katalin ügyvezető igazgató

alakítják, amelyek a gyártó
nyomda hatás- és érdekkörén
kívül esnek. Ennek következtében nem viselhetik egyedül
az esetlegesen felmerülő jogi
és pénzügyi konzekvenciákat.
A Nyomda- és Papíripari Szövetség megítélése szerint az ellátási lánc összes szereplőjének
tudomásul kell vennie a piaci
folyamatokat és alkalmazkodnia kell a kialakult helyzethez.

