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Information från kommittémöte för nötkött –
19 oktober 2017
Från Sverige deltog Arne Bergh från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen nötkött
Under januari-augusti 2017 ökade slakten inom EU med 0,1 procent räknad i
antal djur och med 0,2 procent räknad i vikt i förhållande till föregående år. Det
är främst slakt av kvigor som har ökat i jämförelse mot föregående år. Slakten av
kor har däremot minskat under perioden.
Jämfört med ett år tillbaka är de genomsnittliga avräkningspriserna idag högre i
EU för alla kategorier. Det är främst priset för kor som har ökat med 13,7
procent i jämförelse mot föregående år. Denna ökning är troligen en effekt av
den minskade slakten av kor. Under de senaste veckorna har avräkningspriserna
även stigit över medelvärdet för 2012-2016, vilket motsvarar en ökning på 5,1
procent mot föregående år.
I jämförelse med den senaste veckan är priserna generellt sett högre för handjur
och mindre eller oförändrade för resterande kategorier. Inom EU är
avräkningspriserna på nötkött är högre i samtliga medlemsländer i jämförelse
mot föregående år utom för Storbritannien, Grekland, Nederländerna och
Ungern. Priset är som högst i Sverige och Storbritannien och lägst i Ungern och
Lettland.
Exporten av nötkött och levande djur ökade med 15,2 procent januari-augusti
2017. Denna ökning motsvarar ett värde på 233,8 miljoner EUR. Det är exporten
till Filippinerna och Ryssland som har ökat mest i procent räknat medan
exporten till Egypten och Norge har minskat mest. EU:s största exportmarknader
är i dagsläget Hong Kong och Turkiet.
Importen minskade med 11,2 procent under januari-augusti, vilket motsvarar ett
värde på 86,4 miljoner EUR. Importen från Brasilien har minskat med 24
procent i jämförelse med föregående år. Att EU:s import minskar beror bland
annat på högre priser på grund av minskat utbud i Brasilien och den s.k.
köttskandalen. Procentuellt sett har importen från Botswana och Chile minskat
mest medan importen från Kanada och Serbien har ökat mest. EU:s största
importmarknad är i dagsläget Brasilien och Uruguay.
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EU:s handelsbalans för januari-augusti är i dagsläget positiv med ett överskott på
391 miljoner EUR, då inkluderat både handel av både kött och levande djur.
Handelsbalansen utan levande djur är istället negativ med ett underskott på 407
miljoner EUR.
På världsmarknaden är Kina, Hong Kong och USA de största importörerna av
nötkött medan USA och Australien är det största exportörerna. Bland de största
handelsaktörerna har EU det högsta priset på nötkött (384,41 EUR/100 kg)
medan Brasilien har det lägsta (258,48 EUR/100 kg).

2. Övriga frågor
Några medlemsländer ansåg att de inte är representerad i marknadsstatistiken. De
menar att deras priser har minskat under en längre period medan att billiga
produkter från Mercosurområdet konkurrerar ut de inhemska produkterna.
Producenter inom dessa länder börjar känna sig uppgivna inför denna utveckling
och vill framföra sin situation till kommissionen. Länderna riktade kritik mot hur
kommissionen presenterar marknadsläget då de ansåg att den inte speglade
verkligheten.
Kommissionen svarade att samtliga värden är inkluderade i presentationen och
medger att marknaden för nötkött är känslig för förändringar. De är medvetna
om att producenter har låga marginaler och får förlita sig på stöd. Samtidigt
menar kommissionen att priserna har ökat från förra året inom EU, vilket visar
på ett förbättrat marknadsläge. Kommissionen meddelar även att de är medvetna
om den trend av kött av låg kvalitet som börjar sprida sig i olika medlemsstater
men nämner inget om eventuella åtgärder i nuläget.
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