RYNEK PAPIERNICZY

Ranking PPI TOP 100 sporządzany jest w oparciu o sprzedaż netto mas włóknistych, papieru, przetworów z papieru
oraz operacji handlowych w danym roku finansowym.
Jak co roku, w rankingu obserwujemy zmiany, jednak

Ranking PPI TOP 100
za 2016 r.

pozycja lidera jest od lat niezachwiana. W najnowszym
wydaniu, zawierającym zestawienie za 2016 r., zwycięzcą
po raz kolejny został International Paper.

Lista firm, które wyprodukowały w 2016 r.
ponad milion ton papieru i tektury

Oprócz IP w pierwszej dziesiątce znalazły się firmy:
Procter & Gamble, WestRock, Oji Holdings Corporation,
UPM, SCA, Kimberly-Clark, Smurfit Kappa Group, Marubeni
i Stora Enso.
Firma WestRock, która powstała z połączenia RockTenn
i MWV (MeadWestvaco Corporation) i debiutowała w zeszłym roku na 4. miejscu, w tym roku wyprzedziła japońskiego giganta Oji i znalazła się na 3 miejscu. Smurfit Kappa
Group awansowała z 9. miejsca na 8. Marubeni przesunęło
się z 10. miejsca na 9. Z pozycji 8. na 10. spadła Stora Enso.
Poza pierwszą dziesiątką, o jedną pozycję do góry, na
miejsce 12. awansowała firma DS Smith. W związku z przejęciem Interstate Resources w 2017 r. należy się spodziewać,
że w przyszłym roku zajmie jeszcze wyższą pozycję w rankingu. Chiński holding Nine Dragons również pnie się do
góry, awansując z miejsca 18. na 17. Firma Lee&Man, mimo
spadku z 34. na 38. pozycję, zwiększyła sprzedaż w 2016 r.
Do rankingu powróciła australijska spółka Orora.
Z zestawienia ubyła firma Weyerhaeuser, ponieważ obecnie jej działalność jest ściśle związana z sektorem wyrobów
drzewnych. Z uwagi na prywatyzację i rekapitalizację z rankingu zniknie zapewne, notowany na 52. miejscu, kanadyjski
Catalyst Paper.
Ponadto na nowy ranking wpływ będą miały tegoroczne
przejęcia na rynku. Można tu wymienić m.in. Paper Excellence, który kupił Eldorado Brasil Celulose (za 4,7 mld
USD), oraz Tembec, który został przejęty przez Rayonier za
320 mln USD.
Jeśli chodzi o kryterium geograficzne, to w pierwszej setce znalazły się 34 firmy z Europy, 31 z Azji, 25 z Ameryki Północnej, 8 z Ameryki Łacińskiej oraz 1 z Afryki i 1 z Australii.
Co roku są firmy, które powinny znaleźć się na TOP 100,
a jednak się tu nie pojawiają. Dzieje się tak z uwagi na fakt,
że wiele z nich to firmy prywatne, które nie ujawniają wyników finansowych. Na liście na pewno brakuje: APP, APRIL,
Georgia Pacific, Kruger, Irving i SAICA.
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