Rapport från sockerkommittén 25 oktober 2018
Sammanfattning: Marknadssituationen samt diskussion om stödåtgärder till sockersektorn.
1. Marknadssituationen
Världsmarknadspriset på vitsocker har stigit och noterade 330.9 EUR/t den 19/10, en ökning på 22
procent sedan förra kommittén. Priset på råsocker har även det ökat, till 267 EUR/t, en uppgång på
27 procent. Priset på vitsocker inom EU har stigit med 4 euro, till 350 EUR/t, vilket dock fortfarande
är under EU:s referenspris om 404,4 EUR/t.
Att priset stiger efter att ha varit nere på historiskt låga nivåer beror på flera saker. Den störst
bidragande orsaken är att den brasilianska realen har stärkts med 13 procent gentemot euron under
den senaste månaden, vilket fördyrar exporten från världens största sockerproducent. Samtidigt har
marknaden svårt att se hur Indien ska kunna exportera 5 miljoner ton socker, speciellt med tanke på
att majsfly (fall armyworm) har börjat angripa sockerrör, vilket sänkt produktionen med 1,1 miljoner
ton. En sista större bidragande orsak är att skördarna i flera viktiga regioner, som Brasilien, EU och
Ryssland, verka bli mindre än vad som varit prognostiserat, vilket driver upp priserna.
Importen av socker till EU under 17/18 uppgår till 1,3 miljoner ton, vilket är 1,2 miljoner ton mindre
än under föregående markandsår. EU:s export av socker under kampanjåret 17/18 uppgår preliminärt
till 3,34 miljoner ton, att jämföras med exporten under 16/17 som uppgick till 1,36 miljoner ton. Allt
som allt gör detta EU till en av världens topp tre största nettoexportörer av socker. Exporten per
månad har dock sjunkit under hela marknadsåret 17/18, från 341 tusen ton i oktober till 150 tusen ton
i september. Åren 15/16 och 16/17 var förhållandet det omvända, exporten ökade per månad. Den
minskade månadsexporten kan vara en indikation på att världsmarknaden är mättad, vilket visat sig i
den prisnedgång som skett under året.
Sockerproduktionen i EU för kampanjen 18/19 prognostiseras i ett första skede till 19,1 miljoner ton,
10 % lägre än föregående kampanj, med det är troligtvis en för optimistisk prognos. Den svenska
skörden väntas bli 260 000 ton.
En del MS var oroade att de låga priserna skulle skada sockersektorn och tvinga lantbrukare i
konkurs och ville ha stöd till privat lagring och exceptionella åtgärder enligt förordning 1308/13. Ett
MS menade att de låga priserna berodde på att produktionen hade ökat kraftigt utanför EU men inte i
EU, och ville därför stoppa all import av socker och samtidigt införa någon form av stöd för export
till tredje land. Ett MS ansåg att situation i sektorn var dålig, men hade lyssnat på KOM under

AGRIFISH (15/11) och ansåg inte att stöd till privat lagring borde införas. Däremot borde KOM
driva frågan om Indiens transportbidrag till socker i WTO.
En del MS menade att EU:s sockerproducenter måste anpassa sig till marknaden och att
produktionen i EU har ökat mer än efterfrågan. Stöd till privat lagring är därför otänkbart och
marknadsorienteringen av sektorn måste fortgå. Ett MS framförde att de MS som har frivilligt
kopplade stöd till sockerbetsodling borde fundera på om det är rätt, med tanke på den överproduktion
som sker i EU. Ett annat MS menade att situation såg olika ut i EU och att betodlare i några MS hade
förhandlat fram högre avräkningspriser, trots världsmarknadssituationen.
KOM höll fast vid åsikten de hade vid AGRFISH (15/11), att stöd till privat lagring är ett dåligt och
ineffektivt stöd. Vidare menade KOM att EU hade påverkat världsmarknaden då produktionen ökat
kraftigt, och att det därför inte enbart gick att skylla de låga priserna på omvärlden. KOM skulle
fortsatt noggrant övervaka marknaden.

