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Rapport från möte den 29 november i kommittén för olivolja
Sammanfattning: Information om marknadssituationen.
1. Marknadssituationen
Produktionen av olivolja 2018/19 är beräknad till 2,22 miljoner ton, vilket är något högre än
föregående års produktion. Det är dock bara i Spanien som produktionen har ökat inom EU
och den utgör nu 72 procent av totala produktionen i EU. Konsumtionen av olivolja beräknas
minska med ca 6 procent. Beroende på förväntad ökad export från beräknas lagren i EU
minska och uppgå till 474 miljoner ton. Den totala produktionen i världen för 2018/19
beräknas uppgå till 3,13 miljoner ton, vilket är en minskning med ca 6 procent jämfört med
föregående år. Jämfört med föregående år är de nuvarande priserna på olivolja i EU lägre i
alla producentländer utom för extra jungfruolja i Italien där priserna i stället har stigit.
Sammantaget är priserna för olivolja i EU ca 25 procent lägre i år än föregående år.
Produktionen av bordsoliver beräknas minska med 5 procent under 2018/19 jämfört med
föregående år både i EU och i världen. EU:s produktion beräknas till 866 miljoner ton och
utgör drygt 30 procent av världsproduktionen. Andra större producenter av bordsoliver i
världen är Turkiet och Algeriet som vardera har en produktionsandel på omkring 15 procent
av världsproduktionen.
ES relaterade till den pågående handelstvisten USA som anser att den spanska exporten av
oliver är subventionerad eftersom den erhåller stöd i form av direktstödet. Skyddstullar för
denna export till USA ska därför gälla. Kommissionen hävdar motsatsen då direktstödet inte
är kopplad till krav på produktion eller produktion av en viss produkt. ES menade att
kommissionen bör lyfta frågan till WTO:s tvistlösningsorgan.
Sändlista: E. Palm, E. Forsström, Registrator, Ann Mohlén Årling, Gustaf Svenungsson

Jordbruksverket | Vallgatan 8 | 551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

