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Information från kommittémöte för griskött
– 8 november 2018
1. Marknadssituationen
Slakten av gris inom EU ökade med 3 procent i antal grisar och med 4 procent i
vikt under januari-juli 2018 jämfört med januari-juli 2017. Prognosen för 2018 är
en produktionsökning på 1,2 procent.
Vecka 43 låg det genomsnittliga priset inom EU på 136,4 euro/100 kg (klass E).
Snittpriset för slaktgrisar ligger 8 procent lägre än motsvarande vecka 2017 och
har gått ner med 4 procent den senaste månaden. Priset på smågrisar har gått ner
med 3 procent den senaste månaden. Det genomsnittliga priset på smågrisar
vecka 43 var 33,4 euro/styck. Priset är 23 procent lägre än motsvarande vecka
2017.
Exporten från EU ökade med 1 procent under januari-augusti 2018 jämfört med
januari-augusti 2017. Värdet av exporten minskade med 8 procent vilket
motsvarar 421 miljoner euro. De marknader som minskade mest under januariaugusti var Kina och Hong Kong. EU:s största marknader är i dagsläget Kina,
Japan och Sydkorea.
Importen till EU var oförändrad under januari-augusti jämfört med motsvarande
period 2017. Även värdet av importen var oförändrat och uppgick till totalt 43,2
miljoner euro. Det är det importen från Serbien, Chile och Norge som har ökat
mest. EU:s import kommer i huvudsak från Schweiz, och utgör 58 procent av
den totala importen.
EU:s handelsbalans är positivt med ett överskott på 2 540 900 ton slaktvikt till
ett värde av 4 691 miljoner euro.

2. Afrikansk svinpest
Kommissionen informerade om att det förekommer utbrott av afrikansk svinpest
i 10 medlemsländer. Under 2018 har man hittills hittat smitta i 4 138 vildsvin
och 1 166 grisar.
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3. Världsmarknaden
På världsmarknaden är det sju länder som står för 87 av den totala produktionen.
Det är Kina (46 %), EU (20 %), USA (10 %), Vietnam, Brasilien och Ryssland
(3 % vardera) samt Kanada (2 %).
De största exportörerna på världsmarknaden är EU, USA och Kanada. De
importörerna är Kina/Hong Kong, Japan och Mexiko.
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