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PERSPECTIVA GLOBAL SOBRE CELULOSE 
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SUPRIMENTO E NA DEMANDA
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E-mail: rmercante@fastmarkets.com

Panorama Fastmarkets RISI 

Destaques:
• Está previsto que a produção global total de papel e papelão deverá aumentar apenas 0,3% ao ano no pe-

ríodo de 2019 a 2024, atingindo 427 milhões de toneladas no final do período da previsão. Após cair mais 
de 5% em 2020 devido à pandemia da COVID-19, o crescimento será em média superior a 2%, retornando a 
produção de papel e papelão em 2022 a 2023 de volta aos níveis anteriores à pandemia.

• O consumo global de celulose de madeira cairá mais de 3%, para 169,4 milhões de toneladas em 2020, pois 
a queda expressiva em papéis gráficos mais do que cancela quaisquer ganhos em tissue, e será puxado 
ainda mais para baixo devido à deterioração esperada em todos os mercados relacionados a embalagens. 
Incluindo a retomada antecipada da demanda em 2021, o consumo expandirá em média cerca de 2% ao 
ano em 2021 a 2024. Isso elevará o consumo total de celulose de 177 milhões de toneladas em 2018 para 181 
milhões de toneladas em 2024.

• O consumo mundial de celulose branqueada de fibra curta (BHK) apresentará o maior ganho de volume em 
relação ao previsto. O consumo de BHK deverá aumentar 6% ou 4,4 milhões de toneladas, de 69,5 milhões 
de toneladas em 2018 para 73,9 milhões de toneladas em 2024. O segundo maior aumento no volume de 
celulose consumido por tipo será na celulose não branqueada (UKP), que deverá aumentar 10% ou 3,4 milhões 
de toneladas, de 35,7 milhões de toneladas em 2018 para 39,1 milhões de toneladas em 2024. O consumo 
global de celulose branqueada de fibra longa (BSK) aumentará 5% ou 1,9 milhão de toneladas, de 36 milhões 
de toneladas em 2018 para 37,9 milhões de toneladas em 2024.

• A capacidade de celulose de mercado foi estimada em 76,6 milhões de toneladas em 2019, um aumento 
de 1% em relação a 2018. A capacidade da celulose de mercado ficará estável e em declínio em 2020, com 
a capacidade mundial registrando cerca de 76,1 milhões de toneladas. A falta de projetos importantes em 
andamento e apenas alguns projetos menores de expansão de capacidade e de eliminação de gargalos serão 
compensados por conversões, para a produção de celulose especial.
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Resumo geral:
O mercado de celulose ainda estava cambaleando no 

final de 2019, depois de  sofrer choques no lado da oferta 
e da demanda que abalaram o mercado ao longo de 2017 
a 2018 e pelas consequências adversas subsequentes da 
escalada da guerra comercial entre os EUA e a China, pela  
aceleração do declínio secular em papéis gráficos e  
pela massiva oscilação dos estoques que se seguiram em 
2019. No final de 2019, uma correção dos estoques estava 
bem encaminhada no lado produtor do mercado, as tensões 
comerciais estavam diminuindo entre os EUA e a China e 
a maioria dos players do mercado estavam otimistas, mas 
com cautela, quanto a um ano mais forte em 2020.

Esse otimismo cauteloso parecia justificado no início 
de 2020, pois a demanda estava mais forte do que o es-
perado e a continuação de interrupções não planejadas 
no fornecimento restringiram as condições do mercado. 
Os estoques dos produtores voltaram a níveis equilibrados 
graças, em parte, ao grande volume de vendas a preços 
fixos durante o segundo semestre de 2019. Prevendo uma 
demanda mais forte, os compradores aumentaram os pe-
didos e começaram a recompor os estoques. O aumento 
dos pedidos ocorreu em um cenário de interrupções não 
planejadas do suprimento devido a secas que afetaram 
a produção de celulose de mercado na Indonésia e no 
Chile e a greve trabalhista na Finlândia. Os produtores de 
BSK e BHK conseguiram aumentar os preços na China em 
janeiro, preparando o cenário para o que parecia ser um 
ano muito mais forte do que o previsto.

Entretanto, assim que as expectativas estavam se vol-
tando para um ano caracterizado por um mercado mais 
balanceado e um ambiente de preços mais fortes, um novo 

coronavírus, a Covid-19, começou a se espalhar como um in-
cêndio descontrolado na China e derrubou o sentimento de 
mercado positivo. As medidas tomadas para conter o vírus 
pareceram draconianas no início. Entretanto, observando 
a retrospectiva, elas foram necessárias. Essas medidas de 
mitigação, incluindo quarentenas, restrições de viagens e 
bloqueios econômicos, provocaram na economia chinesa 
uma paralisação brusca no primeiro trimestre. A situação se 
agravou rapidamente e se transformou em uma pandemia 
com impactos negativos nas principais economias dos EUA 
e da Europa, que foram, pelo menos, igualmente severas, 
mas com um atraso de seis a oito semanas. As medidas de 
mitigação repercutiram na economia global, interrompendo 
rapidamente a fabricação, as cadeias de suprimentos e o 
consumo, resultando em tendências disparatadas nos mer-
cados e em regiões de uso final da celulose, criando fortes 
correntes cruzadas por demanda de celulose. 

A demanda na China, que é responsável por 36% da 
demanda mundial de celulose de mercado, estagnou 
durante grande parte do mês de fevereiro último, antes 
de começar a se recuperar no final do primeiro trimestre. 
Enquanto isso, a demanda nos mercados dos EUA e da 
Europa, responsável por quase 35% da demanda global, 
começou a cair quando a demanda da China começou a 
se recuperar. No início da pandemia, compras geradas por 
pânico, acumulação preventiva e o aumento do e-comércio 
catapultaram a demanda por tissue e embalagens, enquan-
to o fechamento forçado de escritórios e escolas levou a 
demanda por papel gráfico a uma espiral decrescente.

Os desenvolvimentos no mercado de tissue tiveram um 
impacto particularmente forte na demanda por celulose. A 
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corrida consumista por produtos tissue esvaziou as cadeias 
de suprimento de varejo, forçando os produtores de papel 
tissue a lutar para aumentar a produção de produtos tissue 
at-home. O rápido aumento na demanda e a produção de 
papel tissue at-home impulsionou a demanda por celulose 
de mercado em duas frentes. Primeiro,  os produtos tissue 
at-home são tipicamente de maior qualidade e requerem 
o uso de uma parcela muito maior de celulose de madeira 
virgem no fornecimento de fibra. Em segundo lugar, as 
medidas de bloqueio interromperam a coleta de papel 
recuperado de alta qualidade, como papel de escritório 
classificado (sorted office paper –  SOP), muito usado na 
produção de tissue. A disponibilidade limitada de papel 
recuperado e o rápido agravamento dos preços forçaram 
uma forte mudança em direção à celulose de madeira vir-
gem no fornecimento de fibra para papel tissue. Combina-
dos, estima-se que esses fatores aumentaram a demanda 
por celulose de madeira para uso em papel tissue para 
mais do que o dobro das premissas antes da pandemia.

A forte demanda gerada pelo tissue, em conjunto com 
o aumento dos produtos de embalagens usados para 
alimentos, produtos farmacêuticos e e-comércio, mais do 
que compensou os declínios iniciais no mercado de papel 
gráfico e impulsionou uma maior demanda por celulose de 
madeira. À medida que as compras geradas por pânico e a 
acumulação preventiva arrefeceram, o ritmo frenético no 
mercado de tissue e de embalagens diminuiu consideravel-
mente, permitindo que o impacto total do rápido declínio 
na demanda por papel gráfico fosse sentido. 

A previsão estima que a demanda mundial total por 
papel e papelão cairá mais de 5% ou 22,5 milhões de 
toneladas, para 392,2 milhões de toneladas, em 2020. 
A demanda por papéis gráficos cairá aproximadamente 
12% ou 12,8 milhões de toneladas, para 97 milhões de to-
neladas, ofuscando facilmente os 3 a 4% ou 1,4 milhão de 
toneladas de crescimento esperado na produção de tissue, 
e a demanda por embalagens e todos os outros tipos de 
papel e papelão cairão 4% ou 11,2 milhões de toneladas. 

A economia global e a demanda por papel e papelão 
deverão começar a se recuperar no final de 2020 e conti-
nuarão a se expandir até 2024, porém não se aproximarão 
dos níveis antes da pandemia até o final do período da 
previsão. Isso pesará no consumo total de fibras, especial-
mente no consumo de papel recuperado (RCP), pois as 
políticas de importação onerosas de RCP na China, que 
não permitirão mais quaisquer importações de RCP depois 
de 2020, tornam-se um desafio para muitos produtores 
de papel e papelão reciclado na China, para fornecer fi-
bra tanto do ponto de vista de disponibilidade quanto de 
custo. Além disso, o declínio secular dos papéis gráficos 

continuará após uma breve pausa e a partir de um nível 
inferior em 2021, reduzindo a disponibilidade de papel 
branco para recuperação. Estima-se que isto resulte no 
maior uso de fibra virgem na margem e que altere os 
fluxos comerciais de papel e papelão em todo o mundo.

O consumo total de celulose deve cair 3,3% ou 5,7 
milhões de toneladas para 169,4 milhões de toneladas em 
2020, enquanto o consumo de celulose de mercado deverá 
cair 3,4% ou 2,4 milhões de toneladas, para 66,6 milhões 
de toneladas. Este declínio na demanda por celulose de 
mercado será o maior dos últimos 20 anos em termos de 
volume e porcentagem, ainda maiores do que o declínio 
sofrido durante a Grande Recessão. Seguindo a tendência 
dos mercados de papel e papelão, o consumo de celulose 
retornará fortemente em 2021, antes de apresentar uma 
tendência de alta constante até o final da previsão. O con-
sumo de celulose de mercado deve se aproximar dos níveis 
antes da pandemia novamente em 2022, quando atingir 
70,1 milhões de toneladas, alguns anos antes da demanda 
total de papel e papelão, devido em parte ao crescimento 
robusto esperado em tissue e ganhos em papel geral e ao 
fornecimento de fibra de papelão – que será impulsionado 
por mudanças em políticas e pelo declínio na disponibi-
lidade de papéis gráficos que possam ser recuperados. 

No lado da oferta, o crescimento da capacidade de 
celulose de mercado acelerará substancialmente em 2021, 
com a entrada em operação do projeto MAPA da Arauco, 
no final do primeiro semestre do ano. Este projeto será 
seguido de perto por mais duas expansões de BHK, a ex-
pansão de BHK/DP da Bracell Lençóis Paulista no Brasil, 
durante o segundo semestre de 2021, e o novo projeto de 
BHK da UPM em Paso de los Toros, no Uruguai, em 2022. 
O impacto imediato que esses projetos terão no mercado 
será moderado inicialmente no período da previsão devi-
do à conclusão das conversões para dissolver celulose. O 
próximo grande projeto que assumimos em nossa previsão 
é o projeto BSK/BHK/UKP da Metsä Fiber, em sua fábrica 
Kemi, na Finlândia. O cenário da capacidade de celulose de 
mercado também inclui outros 1,2 milhão de toneladas  
de BSK dos países nórdicos e do Leste Europeu e a partida 
de outra fábrica de BHK, de classe mundial, no final de 2024. 

O momento da partida dos projetos de expansão de ca-
pacidade em 2021, junto com as conversões para dissolver 
celulose, deverão permitir que os mercados fiquem mais 
concorridos quando a demanda for superando a oferta. 
Entretanto, a recuperação na demanda deverá desacelerar 
durante o segundo semestre do ano, com o crescimento da 
demanda por celulose de mercado voltando aos níveis de 
tendência histórica. O crescimento uniforme na demanda 
por celulose prevista entre 2022 a 2024, combinado com a 
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partida de grandes projetos de expansão de capacidade e 
novas fábricas, impedirá que o setor cresça excessivamente 
apertado e resulte em interrupções periódicas no mercado 
relativamente equilibrado ao longo do processo, à medi-
da que os projetos importantes sejam iniciados e a nova 
capacidade seja absorvida, puxando a relação demanda/
capacidade para baixo de forma intermitente.

Preços
Antes da pandemia, os preços da celulose se firmaram 

no início de 2020, antes de exibir alguma força no início 
do segundo trimestre, devido à forte demanda dos mer-
cados de papel tissue e de embalagens e por interrupções 
no suprimento significativas e generalizadas. A pressão 
decrescente nos preços reapareceu no final do segundo 
trimestre, à medida que as compras geradas por pânico 
e a acumulação preventiva diminuíram, permitindo que o 
impacto total do declínio histórico em papéis gráficos fosse 
sentido. A previsão estima que os preços atinjam o seu mí-
nimo para este ciclo durante o terceiro trimestre de 2020. 

Depois de atingir o fundo do poço no terceiro trimestre 
de 2020, os preços da celulose devem subir lenta e gra-
dualmente até o primeiro semestre de 2021. Os preços da 
recuperação serão impulsionados pelo reabastecimento do 
consumidor, por um cenário macroeconômico melhorado, 
pois a pandemia já está finalmente melhor controlada e a 
recuperação subsequente da demanda em 2021. A recu-
peração será moderada e de duração relativamente curta, 
pois os compradores anteciparam o novo suprimento a 
partir dos projetos de expansão de capacidade que en-
trarão em operação em 2021. Isso fará com que os preços 
caiam novamente no terceiro trimestre de 2021, assim que 
a nova capacidade começar a operar. 

A recuperação econômica deve puxar a demanda para 
cima ciclicamente, apoiada pela força sazonal esperada 
no quarto trimestre. Os preços estão projetados para uma 
tendência de alta, com interrupções para baixo ao longo 
do processo  quando a capacidade de novos projetos for 
absorvida.

Há uma série de riscos para o cenário que parecem 
ter um peso negativo, muitos dos quais emanam do ce-
nário macroeconômico global. O fato de esta recessão 
econômica histórica resultar de uma crise de saúde e não 
do ciclo geral de negócios ou da correção de um grande 
desequilíbrio financeiro ou econômico, apenas aumenta 
os riscos inerentes na previsão. 

O risco negativo mais aparente é que a recuperação 
econômica poderia ser postergada se os casos da Covid-19 
continuarem a aumentar e resultar no retorno de bloqueios 
generalizados. Esses bloqueios poderiam reduzir a ativida-
de econômica e puxar o consumo novamente para baixo 
no final deste ano e em 2021, enquanto o mundo aguarda 
por uma vacina ou por medidas terapêuticas mais efica-
zes. Se isto resultar em atraso na reabertura de escolas 
e escritórios, a demanda por papel gráfico permanecerá 
mais baixa por mais tempo, desacelerando e postergando 
a recuperação da demanda por celulose e dos seus preços. 

Do lado positivo, podemos estar subestimando a resi-
liência dos consumidores e o poderá ocorrer algo positivo 
devido à enorme quantidade de estímulos que já foi injetada 
na economia global. Isso é especialmente verdadeiro se as 
remediações médicas chegarem antes do previsto e/ou a 
população em geral aprender rapidamente como retornar 
às atividades normais e conviver com o vírus nesse ínterim.

Nesse cenário, a atividade dos consumidores se recupera 
rapidamente, acelerando a recuperação econômica e puxan-
do a demanda por mais celulose e papel junto com ela.  n
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Highlights:
• Total global paper and board production is forecast to increase just 0.3% annually in 2019-2024, reaching 

427 million tonnes at the end of the forecast period. After falling more than 5% in 2020 due to the COVID-19 
pandemic, growth will average more than 2%, bringing paper and board production back to pre-pandemic 
levels in 2022-2023.

• Global wood pulp consumption will fall more than 3% to 169.4 million tonnes in 2020, as the massive declines in 
graphic papers more than offset any gains in tissue, and will be pulled lower still by the deterioration expected 
in all packaging related markets. Including the anticipated rebound in demand in 2021, consumption will expand 
an average of nearly 2% annually in 2021-2024. This will bring total pulp consumption up from 177 million tonnes 
in 2018 to 181 million tonnes in 2024.

• World bleached hardwood kraft (BHK) pulp consumption will show the largest volume gain over the forecast. 
BHK consumption is projected to increase 6% or 4.4 million tonnes from 69.5 million tonnes in 2018 to 73.9 million 
tonnes in 2024. The second-largest increase in the volume of pulp consumed by grade will be in unbleached 
kraft pulp (UKP), which is called to increase 10% or 3.4 million tonnes from 35.7 million tonnes in 2018 to 39.1 
million tonnes in 2024. Global consumption of bleached softwood kraft (BSK) pulp will expand 5% or 1.9 million 
tonnes from 36 million tonnes in 2018 to 37.9 million tonnes in 2024.

• Market pulp capacity was an estimated 76.6 million tonnes in 2019, up 1% from 2018. Market pulp capacity will 
be flat to down in 2020, with world capacity called to register 76.1 million tonnes. The lack of major projects in 
the pipeline and just a few minor capacity expansion and debottlenecking projects will be offset by conversions 
to specialty pulp production.
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Overview:
The market pulp industry was still reeling in late 2019 

after being whipsawed from the supply- and demand-
side shocks that rattled the industry over the course of 
2017-2018 and the subsequent fallout from the escalation 
of the trade war between the US and China, acceleration 
of the secular decline in graphic papers and the massive 
inventory swing that followed in 2019. By the end of 
2019, an inventory correction was well underway on the 
producer side of the industry, trade tensions were easing 
between the US and China and most market participants 
were cautiously optimistic for a stronger year in 2020.

That cautious optimism seemed warranted in early 
2020 as demand was stronger than anticipated and 
the continuation of unplanned supply disruptions 
tightened market conditions. Producer inventories 
were brought back to balanced levels thanks in part to 
large volume fixed priced sales during the second half 
of 2019. In anticipation of stronger demand, buyers 
increased orders and began rebuilding inventories. The 
increased orders came against a backdrop of unplanned 
supply outages from droughts impacting market pulp 
production in Indonesia and Chile and the labor strike 

in Finland. Producers of both BSK and BHK were able 
to increase prices in China in January, setting the stage 
for what was shaping up to be a much stronger year 
than anticipated.

But just as expectations were shifting toward a year 
characterized by a more balanced market and a stronger 
pricing environment, a novel coronavirus—COVID-19—
began spreading like wildfire in China and upended 
the positive market sentiment. The measures taken 
to contain the virus seemed draconian at first, but in 
hindsight were necessary. These mitigation measures, 
including quarantines, travel restrictions and economic 
lockdowns, brought the Chinese economy to a grinding 
halt in the first quarter. The situation quickly escalated 
and became a global pandemic with negative impacts 
on the major economies of the US and Europe that 
were at least equally severe, but on a six- to eight-week 
lag. The mitigation measures reverberated through the 
global economy, rapidly disrupting manufacturing, supply 
chains and consumption and resulting in disparate trends 
across pulp end-use markets and regions, creating strong 
crosscurrents for pulp demand. 
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Demand in China, which accounts for 36% of world 
market pulp demand, stalled for much of February 
before starting to recover later in the first quarter. 
Meanwhile, demand in the US and European markets, 
which combine for nearly 35% of global demand, began 
to fall as demand from China began to recover. At the 
outset of the pandemic panic buying, hoarding and the 
increase in e-commerce catapulted demand for tissue and 
packaging, while the forced closure of offices and schools 
sent graphic paper demand into a downward spiral.

The developments in the tissue market had a 
particularly strong impact on pulp demand. The 
consumer run on tissue products emptied retail supply 
chains, forcing tissue producers to scramble to increase 
production of at-home tissue products. The rapid increase 
in demand and production of at-home tissue bolstered 
demand for market pulp on two fronts. First, at-home 
tissue products are typically higher quality and require 
the use of a much higher share of virgin wood pulp in the 
fiber furnish. Second, the lockdown measures disrupted 
the collection of high-grade recovered paper, such as 
sorted office paper (SOP), which is heavily used in tissue 
production. The limited availability of recovered paper 
and the rapid escalation in prices forced a strong shift 
toward virgin wood pulp in the fiber furnish for tissue. 
Combined, these factors are estimated to have increased 
wood pulp demand for tissue usage to more than double 
pre-pandemic assumptions.

The robust demand from tissue, along with the boost 
from packaging products used for food, pharmaceuticals 
and e-commerce, more than offset the initial declines 
in the graphic paper market and pushed wood pulp 
demand higher. As panic buying and hoarding subsided, 
the frenzied pace in tissue and packaging slowed 
considerably, allowing the full brunt of the rapid decline 
in graphic paper demand to be felt. 

The forecast calls for total world paper and paperboard 
demand to fall more than 5% or 22.5 million tonnes to 392.2 
million tonnes in 2020. Demand for graphic papers will 
fall nearly 12% or 12.8 million tonnes to 97 million tonnes, 
easily overshadowing the 3-4% or 1.4 million tonnes of 
growth expected in tissue production, while demand for 
packaging and all other paper and paperboard grades will 
drop 4% or 11.2 million tonnes. 

Both the global economy and paper and board 
demand are projected to start to recover in late 2020 and 
continue to expand through 2024, but will not approach 

pre-pandemic levels until the end of the forecast period. 
This will weigh on total fiber consumption, especially 
recovered paper (RCP) consumption, as the onerous 
RCP import policies in China that will no longer allow 
any imports of RCP after 2020 make it challenging for 
many recycled paper and board producers in China 
to source fiber from both an availability and cost 
standpoint. Furthermore, the secular decline in graphic 
papers will continue after a brief pause and from a lower 
level in 2021, reducing the availability of white paper for 
recovery. This is expected to result in increased usage of 
virgin fiber on the margin and alter trade flows of paper 
and board globally.

Total pulp consumption is expected to fall 3.3% or 5.7 
million tonnes to 169.4 million tonnes in 2020 while market 
pulp consumption falls 3.4% or 2.4 million tonnes to 66.6 
million tonnes. This decline in market pulp demand will 
be the largest in the last 20 years in both volume and 
percentage terms, even larger than the decline experienced 
during the Great Recession. Following the trend in the 
paper and board markets, pulp consumption will rebound 
strongly in 2021 before trending steadily higher through 
the end of the forecast. Market pulp consumption is called 
to approach pre-pandemic levels again in 2022 when it 
reaches 70.1 million tonnes, a couple of years earlier than 
total paper and board demand, due in part to the robust 
growth expected in tissue and gains in the overall paper 
and board fiber furnish that will be driven by both policy 
changes and the decline in availability of graphic papers 
that can be recovered. 

On the supply side, market pulp capacity growth 
will accelerate substantially in 2021 with the ramping 
up of Arauco’s MAPA project late in the first half of the 
year. This project will be followed closely by two more 
BHK expansions, the Bracell Lencois Paulista BHK/DP 
expansion in Brazil during the latter half of 2021 and UPM’s 
greenfield Paso de los Toros BHK mill in Uruguay in 2022. 
The immediate impact these projects will have on the 
market will be tempered early in the forecast period by 
the completions of conversions to dissolving pulp. The 
next major project that we have assumed in our forecast 
is Metsä Fiber’s BSK/BHK/UKP project at its Kemi mill in 
Finland. The market pulp capacity outlook also includes 
another 1.2 million tonnes of BSK that will be in the Nordic 
countries and Eastern Europe and the startup of another 
world-class BHK mill in late 2024. 

The timing of the startup of the capacity expansion 
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projects in 2021, along with conversions to dissolving 
pulp, should allow markets to tighten as demand outpaces 
supply. However, the recovery in demand should slow during 
the second half of the year, with market pulp demand 
growth settling back toward historical trend levels. The 
steady growth in pulp demand called for from 2022-2024, 
combined with the startup of the large capacity expansion 
projects and new mills, will keep the industry from growing 
excessively tight and result in periodic disruptions to the 
relatively balanced market along the way as the major 
projects start up and the new capacity is absorbed, pulling 
the demand/capacity ratio lower intermittently.

Pricing. 
Prior to the pandemic, pulp prices firmed in early 2020 

before exhibiting some strength early in the second quarter 
on strong demand from tissue and packaging markets and 
significant and widespread supply disruptions. Downward 
pressure on prices reappeared late in the second quarter 
as panic buying and hoarding subsided, allowing the full 
impact of the historic decline in graphic papers to be felt. 
The forecast calls for prices to reach a bottom for this cycle 
during the third quarter of 2020. 

After bottoming in the third quarter of 2020, pulp prices 
are called to track slowly and steadily higher through the 
first half of 2021. The rebounding prices will be driven 
by consumer restocking, an improved macroeconomic 
scenario as the pandemic is eventually brought under 
better control and the subsequent demand rebound into 
2021. The rebound will be tempered and relatively short-
lived as buyers anticipate the new supply from the capacity 
expansion projects ramping up in 2021. This will result in 

prices sliding lower again in the third quarter of 2021 as 
the new capacity ramps up. 

The nascent economic recovery should begin to pull 
demand higher cyclically, supported by the anticipated 
seasonal strength in the fourth quarter. Prices are projected 
to trend higher with downward interruptions along the way 
as capacity from the new projects is absorbed. 

There are myriad risks to the outlook that seem to be 
weighted toward the downside, most of which emanate 
from the global macroeconomic outlook. The fact that this 
historic economic downturn resulted from a health crisis 
and not from the general business cycle or the correction 
of a major financial or economic imbalance only increases 
the risks inherent in forecast. 

The most apparent downside risk is that the economic 
recovery could be delayed if COVID-19 cases continue to 
rise and result in a return of widespread lockdowns. These 
lockdowns would depress economic activity and pull 
consumption lower again later this year and into 2021 while 
the world waits for a vaccine or more effective therapeutics. 
If this results in delayed school and office re-openings, 
graphic paper demand will remain lower for longer, slowing 
and postponing the recovery in pulp demand and prices. 

On the upside, we could be underestimating the resilience 
of consumers and the positive impact the massive amount of 
stimulus that has been injected into the global economy will 
have. This is especially true if medical remedies arrive sooner 
than anticipated and/or the general population learns 
quickly how to resume more normal activity and live with 
the virus in the interim. In this scenario, consumer activity 
rebounds rapidly, accelerating the economic recovery, and 
pulls pulp and paper demand higher along with it. 


