Rapport från sockerkommittén 25 juli 2019
Sammanfattning: Information om marknadssituationen.
1. Väderlekssituationen i EU
Enligt JRC har mycket varmt väder i stort sett hela EU, utom i SE, FIN, UK och PT, varit
rådande under juni och juli. Det varma vädret kombinerat med lite nederbörd har inneburit
negativa vattenbalanser i flera EU-länder. Grödorna har visserligen påverkats av värmen men
inte så mycket för höst- och vårgrödorna som i stort sett var färdigutvecklade när den värsta
värmeböljan inträffade. För senare skördade grödor som sojabönor, sockerbetor och potatis
beräknas dock hektaravkastningen bli lägre än det senaste femårsgenomsnittet. Den
genomsnittliga hektaravkastningen för sockerbetor 2019/20 har uppskattats till 73,9
ton/hektar, vilket är knappt 2 procent lägre än det senaste femårsgenomsnittet. Den svenska
hektaravkastningen har uppskattats till 62,7 ton/ha, vilket också är lägre än genomsnittet på 64
ton/ha.
2. Marknadssituationen
Världsmarknadspriset för vitsocker har sjunkit jämfört med föregående månad, trots att
prognoser för skörden 2019/20 i världen förväntas ge ett underskott på ca 2-4 miljoner
ton socker. Skördeminskningar i EU, Indien och Thailand förväntas bidra till det
kommande underskottet på socker under 2019/20. En bidragande orsak till att priserna
ännu inte har stigit är bland annat den höga lagernivån på socker som varit rådande de
senaste två åren eftersom bland annat EU ökade sin produktion efter att
produktionskvotsystemet upphörde 2017. Prognoser på medelkort sikt från F.O. Licht
visar på att sockerunderskotten för 2019/20 och 2020/2020 ersätts av överskott de
kommande åren fram till 2024/25.
Det senaste tillgängliga priset i EU för vitsocker (maj) har varit stabilt och uppgick till
320 euro/ton. Det första inrapporterade sockerbetspriset i EU avser kampanjen 2017/18
och uppgick till 24,1 euro/ton (16 % sockerhalt). Priset är dock preliminärt då några
medlemsländer ännu inte har rapporterat sina priser till kommissionen. Handelsbalansen
för EU visar på nettoimportörstatus då importen och exporten hittills för 2018/19
uppgick till 1,447 miljoner ton respektive t1,368 miljoner ton. Nya uppgifter avseende
betarealen för 2019/20 visar på en minskning (5 %) till 1,541 miljoner hektar, en högst
premiär sockerskörd 2019/20 har beräknats till 18,3 miljoner ton.
På fråga svarade kommissionen att importkvoten till EU enligt Mercosur-avtalet innebär
att 180 000 ton av befintlig kvot för Brasilien blir tullfri medan resterande kvantitet
inom kvoten fortsatt har en tull på 98 euro/ton.
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