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Suomen näkymät
Luonnonvarakeskus julkaisu Teollisuuden ja kaupan viljan ostot ja käyttö 2020, 3. vuosineljännes -kertoi karua kuvaa kotimaan rypsin ja rapsin käytöstä teollisuudessa. Kaudella 2010/11 rypsiä ja rapsia siirtyi maatiloilta markkinoille 150 000 tonnia, mutta vuonna 2019/20 tilanne oli pudonnut alle kolmannekseen 45 000
tonniin. Tälle satokaudelle ennustettu 33 000 tonnin tuotantomäärä ei lupaa hyvää käyttävälle teollisuudelle,
sillä pelkästään suurimman puristamon käyttökapasiteetti on 130 000 tonnia vuodessa.
Kauden 2020/21 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä rypsiä ja rapsia on siirtynyt markkinoille 24 000 tonnia. Viimeisimmällä neljänneksellä rypsiä ja rapsia ostettiin maatiloilta vain 4 000 tonnia. Rypsin ja rapsin
teollisuuden ja kaupan varastot olivat 30.6.2020 17 500 tonnia.

Kuvaajassa on nähtävissä ostajan kotisivujen julkiset hinnat ilman laatu- ja sopimuslisiä. Rapsifutuureja (Matif) voi tutkia täältä https://live.euronext.com/en/product/commodities-futures/ECO-DPAR

2020/21 parempi rapsivuosi EU:ssa kuin viime kaudella
European Comission Crops market observatory arvioi lokakuun lopussa kuluvan kauden rapsialan olleen 5,18
miljoonaa hehtaaria, eli 1,3 % suurempi kuin viime kaudella. Samoin tuotantomäärän arvioitiin hieman
elpyneen (+ 3,8 % y/y) 15,90 miljoonan tonnin tasolla. Tuotantomäärä on silti 17 % pienempi kuin viiden
viime vuoden keskiarvo.
Ranskalainen maatalousekonomiaan ja -analyyseihin keskittynyt konsulttitalo Stratergie grains ennustaa rapsin varastojen jatkavan pienentymistään EU:n alueella. Tuontimäärät jäävät tuoreimman ennusteen mukaan
hieman viime kaudesta.

Viime viikkoina rapsin hinnat ovat olleet jyrkemmässä nousussa maailmalla kuin EU:n alueella. Tämän
seurauksena australialainen ja kanadalainen rapsi ovat menettäneet kilpailukykyään ja houkuttelevuuttaan
EU:n länsisatamien läheisyydessä sijaitsevissa puristamoissa. Tämän ei pitäisi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä
tehtaiden käyttömääriin, sillä tarvittavat raaka-ainemäärät on vuodelle 2020 jo varmistettu. Globaalien
hintojen nousu voi vaikuttaa markkinakauden loppupuolella rapsin murskattavan määrän laskuun EU:ssa,
etenkin kun soijan ja auringonkukan näkymät ovat paremmat.
Hintatason muutos yhdistettynä biodieselin kysynnän laskuun useammassa EU valtioissa vallitsevien liikkumisrajoitusten kanssa on laskenut rapsin murskearvioita. Toisaalta lasku on hillittyä, sillä mm. Saksassa ja
Pohjois-Euroopan maissa murskeen tuotantomäärät ovat kasvaneet.
Samanaikaisesti rapsin tuontiennusteet Kanadasta, Australiasta ja Ukrainasta kaudelle 2020/21 ovat laskeneet. Vaikka tuontiennusteet ovat laskeneet, pysyy kokonaistuontiennuste hyvin korkeana 5,9 milj. tonnissa. Tämä olisi toteutuessaan toiseksi korkein sitten vuoden 2019/20 ennätyksellisen suuren tuontimäärän.
International Grains Council IGC ennustaa globaalin rapsin tuotannon olevan jälleen pieni 69,4 miljoonan
tonnin tasolla. Käyttöennuste pysyttelee 70,5 miljoonan tonnin tasolla, mikä johtaa jälleen varastojen
pienemiseen. Loppuvarastiennuste jää hyvin pieneksi 4,9 miljoonaan tonniin. Kansainvälinen kauppa jää ennusteen mukaan viime kaudesta, mutta EU:n alueella tuonnit pysyvät suurina.

