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Information från möte med förvaltningskommittén för
socker den 23 mars 2018
Sammanfattning: Marknadssituation samt diskussion om publicering av företagens
sockerpriser i EU.
1. Marknadssituationen
Låga priser för både vit- och råsocker råder på världsmarknaden, priserna hade sjunkit med
ca 2-6 procent jämfört med föregående möte. Vitsockernoteringen uppgick till 290 euro/ton,
vilket är det lägsta priset på drygt två år, och råsockernotering till 231 euro/ton.
Prisskillnaden mellan vit- och råsocker är nu så pass liten att det inte lönar sig att raffinera
råsocker till vitsocker för tillfället. Priserna i EU är också rekordlåga och det senast
tillgängliga priset för vitsocker (januari 2018) uppgick till 374 euro/ton. Bakgrunden till de
låga priserna är välkända då skörden 2017/18 genererade, till skillnad mot de två föregående
åren, ett rejält överskott av socker på världsmarknaden. Produktionsökningar har skett i de
större producentländerna men ett av dessa länder, Brasilien, har nu inriktat sig mer på att
producera etanol istället för socker eftersom detta bedöms vara lönsammare för tillfället.
Även EU har ökat sin produktion efter avvecklingen av produktionskvoterna och har nu ett
överskott att exportera till olika länder. Exporten uppgår redan nu till 1,7 miljoner ton, vilket
är högre än de föregående åren när produktionskvoterna fanns samt när tillåten export också
var maximerad till 1,3 miljoner ton/år beroende på WTO-beslut. Lagren i EU är följaktligen
också höga, dock inte rekordhöga utan ca 1 miljon ton lägre än de var vid det tillfället
(2014/15), lagren uppgick i januari i år till 15,1 miljoner ton.
2. Publicering av priser
Kommissionen har, efter uppmaningar från både medlemsländerna och marknadens
aktörer, genomfört en analys av hur priserna på socker i EU skulle kunna publiceras
regelbundet. I dagsläget publiceras endast ett genomsnittspris för EU-28 men det har
bedömts vara viktigt att även kunna redovisa priserna mer detaljerat. Orsaken till att
detta görs är för att öka transparensen på den gemensamma marknaden. I analysen har
dels en statistisk analys genomförts (korrelation, lika prisbild och avvikelser) och dels
har hänsyn även tagits till att inte röja sekretessen vad gäller företagens priser.
Sammantaget har denna analys lett till att priserna för socker i EU skulle kunna
publiceras för väl utvalda regioner inom gemenskapen som garanterar att sekretessen
inte röjs för enskilda företag. Fyra regioner har valts ut efter uppställda kriterier och
vilka dessa är framgår av nedanstående figur.
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Prisutvecklingen under senare år för alla sockerföretagens priser framgår av figuren
nedan.

Några medlemsländer ansåg att det vara ett bra initiativ eftersom det kan ge mer
transparens på sockermarknaden i EU medan några andra länder var tveksamma.

