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Information från möte med förvaltningskommittén för
socker den 26 april 2018
Sammanfattning: Marknadssituation samt diskussion om publicering av företagens
sockerpriser i EU.
1. Marknadssituationen
Fortsatt låga priser gäller både på världsmarknaden och i EU för socker. Priserna för
vitsocker har inte varit så här låga sedan 2008 och för råsocker var det två till tre år sedan
priserna var på denna nivå. Kommissionen upprepade de fundamentala orsakerna till den
gällande prisnivån som består i att produktionsöverskott för de senaste två åren i världen
finns samt rejäla produktionsökningar har skett i EU efter avvecklingen av
produktionskvoterna. Även en läge kurs för den brasilianska valutan real bidrar till den lägre
prisnivån. Jämfört med föregående möte hade världsmarknadspriserna sjunkit med ca 3-10
% och uppgick nu till 279 euro/ton för vitsocker och till 209 euro/ton för råsocker. I EU
uppskattas att nuvarande pris på vitsocker uppgår till omkring 340 euro/ton. Exporten av
vitsocker (okt-apr 2017/18) från EU uppgår till hela 2 miljoner ton redan och totalt för
2017/18 beräknas omkring 3,4 miljoner ton socker exporteras.
På fråga från försäkrade kommissionen att de noga följer prisutvecklingen för socker på
marknaden.
2. Publicering av priser
Fortsatt diskussion om att skapa mer transparens på marknaden vad gäller
sockerpriser. En statistisk analys av företagens sockerpriser har genomförts
(bedömning av korrelation, lika prisbild, avvikelser, sekretess samt
marknadsförhållanden). Sammantaget har denna analys lett till att priserna för socker
i EU skulle kunna publiceras för fyra olika regioner inom gemenskapen som
garanterar att sekretessen inte röjs för enskilda företag. I dagsläget publiceras bara ett
genomsnittligt pris för socker i EU.
Några länder var mycket tveksamma till nyttan av att publicera dessa priser när odlare
egentligen inte så stora alternativ att leverera betor till en annan fabrik än den de
skrivit kontrakt med. Det fanns också farhågor om att publicering av dessa priser
skulle gynna bearbetningsindustrin mer.
Några andra var i stället för ökad transpararens och ansåg att regionala priser bör publiceras.
Kommissonen ansåg att odlare visst har nytta av att regionala priser publiceras eftersom de i
förhandlingarna med sockerföretagen har bestämts att de nationella betpriserna även ska
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följa prisutvecklingen på socker noterat på råvarubörser samt utvecklingen av EU:s
genomsnittliga pris. På olika frågor rörande metodiken i analysen svarade KOM att den
regionindelning som föreslagits är kanske inte alltid den som förväntats med tanke på
ägarförhållanden i EU men indelningen är den som bäst garanterar att företagssekretessen
inte röjs. Fler regioner än fyra skulle också äventyra sekretessen. De försäkrades vidare om
att det inte bara var den statistiska analysen som ensamt har avgjort gruppindelningen utan
även hur marknadsförhållanden är i olika länder och med hänsyn till Brexit.
Övriga frågor
Kommissionen påminde medlemsländerna om att rapportera erforderliga uppgifter
enligt förordningen om återbetalning av produktionsavgifterna för socker. Även
uppgifter avseende fiberproduktion ska, enligt en annan förordning, inrapporteras.

