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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص 

 2021جوالی  13  –شاخص کاغذ بازیافتی  

 (%95فاصله اعتماد ) تغییرات مقدار شاخص  درجه

OCC 1.04 dd 174.33 - 170.31 + 0.95 172.32 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd 201.46 - 194.10 + 0.37 197.78 یورو 
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برای نهمین ماه در جوالی افزایش یافت و این بار   OCCدر آمریکا، قیمت داخلی     –  کاغذ بازیافتی در اروپا

  % 100با    بندیبستهمقوای    هایکارخانه (.  RISIدالر در باالترین حد متوسط در چهار سال بود )طبق بازار سریع    20

 ا پر کنند.هستند تا نیاز فایبر خود ر RCPدرجات  هاگزینهو به دنبال سایر  کنند میظرفیت کار 

داشته است.   %73.9تا    2019در    %72.5را منتشر کرد که افزایش    2020میزان بازیافت کاغذ در    CEPIدر اروپا،  

کاغذ و   آوریجمعموجود نبود.    2019نسبت به    2020مصرف کاغذ و مقوا کاهش داشت و برای بازیافت در سال  

  75.8مصرف کاغذ و مقوا به    کهدرحالییون تن رسید،  میل  56ساالنه داشت و به    %2.6مقوا برای بازیافت کاهش  

  2020میلیون تن در    47.95کشور اروپایی کاهش داشت. کل مصرف کاغذ برای بازیافت به    30میلیون تن در  

سهم کلی بود و   %35به    کنندهمصرف  ترینبزرگداشت. آلمان دوباره    2019افت نسبت به سال    %1.9رسید و  

سهم را داشتند. استفاده از کاغذ برای بازیافت در تولید    %10سهم و فرانسه    %11انیا بودند که  ایتالیا و اسپ  ازآنپس

 بود. %56کاغذ و مقوا ادامه داشت و در اروپا 

  های قیمتو بدون جوهر پایدار بود حتی در ماه ژوئن. آخرین    OCCپس از افزایش زیاد در اوایل امسال، قیمت  

درجه بدون جوهر عمدتاً ثابت و تا حدی   کهدرحالیبود    OCCال و پایین و ثابت برای  رسیده شامل تغییرات رو به با

ارزهای  (  %0.2) . ضعیف شدن یورو  باالبود تا جمعه( در مقابل   تأثیر تا حدی    غیراروپایی در هفته قبل )جمعه 

یورو در تن رسید. تفاوت   172.82به    %0.55سنت داشت و با    95افت    OCC 1.04 ddصعودی داشت. شاخص  

یورو در   1.49یورو در تن،    405.46تا    2یورو برای تست الینر    2.53به شرح زیر بود:    بندیبستهمربوط به مقوای  

و در تن  یور  378.07یورو برای آر بی فلوتینگ و به مقدار    1.73یورو در تن، و    385.25تا    3مقابل تست الینر  

یورو   188.87یورو رسید و در حد    2.69رسید. در مورد مواد بدون جوهر شاخص کاغذ روزنامه زیاد شد و تفاوت تا  

 در تن قرار گرفت. 
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