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Den globala marknadssituationen för returfibrer och dess påverkan på Finland
Den globala returpappersmarknaden är mitt i en strukturomvandling – i europeiska lager står
miljontals ton återvunna fibrer, och den extra kapaciteten som behövs för att industriellt
utnyttja dessa kommer att komma först om flera år. Med returpapper avses många
återvinningsfraktioner från tidningspapper till papp och kartong. I den globala
returpappershandeln har fraktionen för brun papp den största volymen. Kinas andel av
returpappersflödena i världen har varit 50 procent. Exporten till Kina har försvårats stegvis
sedan 2017 då landet slutade att köpa blandat returpapper från Europa och USA. Året efter
trädde en bestämmelse i kraft i Kina, enligt vilken returmaterialet får innehålla högst 0,5
procent orenheter.
År 2018 meddelade Kina att importen av returpapper skulle förbjudas helt före början av
2020, men detta realiserades inte. Tidsfristen har skjutits upp med två år. Inom branschen
tror man att Kina kommer att stänga gränserna för utländskt returpapper, men än så länge
klarar sig landets pappers- och kartongindustri inte utan importerat material. Kina har under
de senaste åren stramat åt landets miljömål och vill inte fortsätta vara beroende av
importerar råvara, utan landet vill utveckla sina egna återvinningssystem. Kina har även
börjat processa returpapper till returfibermassa utanför landets gränser och importera
material med högre förädlingsgrad.
Från Europa exporterades 2017 8,5 miljoner ton returpapper till Kina, 2018 bara 2,8 miljoner
ton – en minskning med cirka 65 procent. USA har än så länge klarat sig något bättre än
Europa, eftersom amerikanska fiberförpackningar innehåller mindre återvunna fibrer än de
europeiska. Det returpapper som Kina inte längre köper stannar kvar i antingen Amerika eller
Europa och situationen med överutbud kommer att fortsätta länge. År 2017 var den
europeiska returpappershandeln fortfarande i balans tack vare den samlade effekten av
återvinning, användning och export. År 2018 fanns det nästan 3,8 miljoner ton överflödigt
material kvar på den europeiska marknaden och år 2019 nästan 4 miljoner ton.
Priserna på returpapper rasade under 2019; PIX-medelprisindexet för returpapper har
sjunkit från närmare 130 (2017) till kring 60 i november 2019. I mars 2020 har PIX-indexet
fortsatt att sjunka till under 30 euro per ton.
Kinafenomenets svallvågor sträcker sig även till Finland som är en del av den europeiska
marknaden. När fabrikernas ägarunderlag blir allt mer internationellt är även
inköpsverksamheten och råvarustyrningen internationella aktiviteter. Det förväntas att nya
industrianläggningar som använder returpapper och -papp färdigställs de närmaste åren och
under åren 2020–2022 uppskattas Europa få nästan 4 miljoner ton extra kapacitet för
tillverkningen av förpackningsmaterial. Återvunna fibrer ansamlas dock varje dag och något
måste göras med dem redan innan de nya investeringarna står färdiga.
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Situationen i början av 2020
Det råder fortfarande överutbud på fibrer på den europeiska marknaden. Priserna har sjunkit
och PIX OCC-indexet (fraktion 1,04, 70 % wellpapp, inkl. frakt) ligger på under 30 euro per
ton. På grund av detta och på grund av extra hanterings-, transport- och
lagringskostnader har kompensationerna för både wellpapp och kartong minskat till
praktisk taget noll och de fortsätter att sjunka till minussidan. I detta skede kan man
förutspå att det kommer att finnas press på att höja återvinningsavgifterna för år 2021.
Utsikterna för den närmaste framtiden är dystra: priserna håller sig nere, obalansen mellan
insamlingen och användningen fortsätter, Kina fortsätter att begränsa mottagningen och
strävar efter att bli självförsörjande och att förädla återvunna fibrer på uppkomstorten.
Den inhemska marknaden kom långsamt igång i början av januari, men på grund av strejker
har återvinningsoperatörernas lager och behov av lagerutrymme vuxit. Wellpapp tål lagring
bättre är kartong från hushållen som man även har varit tvungen att lämna till
energiåtervinningen. Utöver detta orsakar coronaviruset containerbrist och försvårar
exporten.
I den rådande situationen är det viktigt att denna information når vederbörande
personer i er organisation, och vi ber er därför att vid behov vidareförmedla
informationen. Tack.
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