Rapport från sockerkommittén 30 januari 2019
Sammanfattning: Information om marknadssituation och teknisk diskussion om rapportering
av sockerbetspriser.
1. Marknadssituationen
Priset på vitsocker i EU var i november 2018 i snitt 320 EUR/t, för andra månaden i rad. KOM
underströk, i vanlig ordning, att dessa priser är baserade på kontrakt som skrevs för några månader
sedan, när världsmarknadspriset var lägre. Priser på långa terminer är högre, vilket enligt KOM betyder
att den långa pristrenden är positiv. Spotpriserna på socker (Platts Kingsman) är 430 EUR/t (FR), 450
EUR/t (norra IT) och 470 EUR/t (södra IT). I december 2018 var de 310, vilket också tyder på att
priset utvecklas positivt. I region 1 (SE:s region) är snittpriset 329 EUR/, 308 EUR/t i region 2 och
368 EUR/t i region 3.
ISO prognosticerar ett sockersöverskott för 18/19 på 2.2 miljoner ton, medan FO Licht’s
prognosticerar ett underskott på 1.9 miljoner ton. Både Nord- och Sydzucker har redovisat förluster
för 2018, och Sydzucker planerar att fram till 2020 minska sin produktion med 0.7 miljoner ton. På
grund av mindre skörd än trott i IN tros exporten bara nå upp till 3 miljoner ton, i stället för de planlagda
5 miljoner ton. I EU har FI:s produktion för 17/18 skruvats ner med 0.065 miljoner ton sedan förra
förvaltningskommittén. Produktionen för 18/19 prognosticeras till 18.2 miljoner ton, vilket är en
minskning med 14 % jämfört med föregående marknadsår. Sedan kvotsystemets avskaffande har
produktionen i EU ökat med 14 %, och arean med 12 %. Ökningen har skett i de 6 största producentMS (BE, DE, FR, NL, PL, UK). Produktionen är där upp 23 % och arealen 18 %, medan produktionen
och arealen är ned 8 % och 18 %, respektive, i övriga MS
KOM har tittat på växelkursernas påverkan på konkurrenskraft. Uttryckt i US dollar har löner i BR
sjunkit med 10 %, i TH ökat med 10 %, i EU ökat med 7,5 % och i US med 4 %. Sett till löneläget har
socker från BR därmed ökat i konkurrenskraft, medan socker från TH:s och EU:s har minskat.
I DE planeras för hur livsmedlen kan bli hälsosammare, bland annat via att sockerinnehållet minskar
med 15 – 20 %, och UK har nyligen infört en sockerskatt, vilket kommer leda till minskad efterfrågan
på socker i EU.
Vad gäller isoglukos är EU:s produktion under 18/19 än så länge lika stor som under 17/18, trots att
nya produktionsplatser har öppnats.
Ett MS undrade vilka möjliga åtgärder som KOM funderade på för att stabilisera sockermarknaden.
MS:et lyfte att lantbrukare har en svag ställnings i livsmedelskedjan, att odlingen måste förberedas för
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klimatförändringar, att EU:s riskhanteringssystem måste fungera bättre och undrade om det inte gick
att minska importen till EU. Ett MS ville korrigera ned sina produktionssiffror, då väder och sjukdom
gjort att den minskat med 25 %.
KOM svarade att förslagen som KOM:s sockergrupp ska föreslå kommer att diskuteras i detalj och att
gruppens rapport kommer att lyftas upp till politisk nivå. KOM lyfte till exempel att de ska undersöka
hur konkurrenskraften kan öka, hur relationen mellan lantbrukare och industri kan förbättras, samt att
det är viktigt med goda kontraktsförhandlingar mellan parterna. KOM menade att övergångsperioden
tycktes ha fungerade bra i de flesta MS.
2. Information och diskussion om tekniska regler för rapportering av sockerbetspriser
KOM meddelade att det endast varit ett MS som skickat in skriftliga kommentarer på förslaget sedan
förra mötet. Som svar på dessa, och de frågor som uppkommit på förra förvaltningskommittén, svarade
KOM att de första priserna ska rapporteras in 19 juni 2019. KOM kommer därefter redovisa ett
genomsnittligt EU-pris, och ett pris för varje region, utefter samma uppdelning som gäller för
sockerpriset. Syftet är att öka transparensen på marknaden och för att kunna göra bättre
marknadsanalyser.
Rörliga prisavdrag/tillägg ska konverteras till 16 % sockerhalt, men fasta avdrag/tillägg ska inte bli
det, eftersom de är fasta. Transportkostnader ska inte vara inkluderad, och det är upp till MS/producent
att bestämma hur de definierar lagringstillägget, eftersom det ser olika ut mellan MS och producenter.
Vad gäller betornas renhet är detta också upp till MS/producent att bestämma, eftersom alla har olika
system för prisavdrag/tillägg för detta. KOM förtydligade att det inte handlar om att hitta på nya
prisavdrag eller tillägg, utan bara att nytta de som används. KOM hade ingen åsikt om det var MS,
sockerproducenterna eller sockerbetsodlarna som räknade ihop genomsnittspriset, men antydde att det
kanske var smidigare om producenterna och inte odlarna gjorde det. MS ville ha ett genomsnittspris
per MS, inte ett per produktionsplats/producent i varje MS.
Notifieringen görs i ISAMM, och KOM uppmanade MS att använda kommentatorsfunktionen om de
ville skicka med specifika kommentarer kring priset.

