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EU forventes at blive nettoeksportør af sukker frem
mod 2030
-

Forbruget af sukker i EU forventes at falde med 5 pct. fra 18,5 mio.
tons i 2017 til 17,5 mio. tons. i 2030
Med ophøret af sukkerkvoterne, så forventes EU’s produktion af
sukker at stige med 12 pct. frem mod 2030
EU forventes dermed at blive nettoeksportør af sukker fra 2017

Forbrug af sukker i EU forventes at falde med 5 pct. frem mod 2030
Forbruget af sukker i EU
forventes at falde med 5
pct. frem mod 2030

Ifølge en ny rapport fra EU-Kommissionen forventes forbruget af sukker i EU
at falde med 5 pct. fra 18,5 mio. tons i 2017 til 17,5 mio. tons. i 2030, jf. figur
1. Udviklingen er primært drevet af ændrede forbrugerpræferencer og
stigende sundhedsmæssige bekymringer. Det faldende forbrug af sukker
forventes at modsvares af stigende forbrug af isoglucose og andre
sødestoffer, som forventes at stige med det tilsvarende forbrug, jf. EU
Kommissionen.
Figur 1: Forventet forbrug af sukker i EU
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. EU-Kommissionen: EU Agricultural outlook for the agricultural markets
and income 2017-2030.

På trods af det aftagende forbrug af sukker i EU, så forventes
verdensmarkedets efterspørgsel at stige. I henhold til EU’s landbrugsordning
er EU’s sukkerkvoter og mindstepris på sukkerroer ophørt pr. 1. oktober 2017.
Dette betyder, at EU’s produktion af sukker forventes at stige med 12 pct.
frem mod 2030. Den øgede produktion forventes at kunne afsættes på

verdensmarkedet, hvorfor EU forventes at blive nettoeksportør af sukker fra
2017 og frem, jf. figur 2.
Den stigende eksportefterspørgsel forventes især at være koncentreret i de
mest
omkostningseffektive
regioner,
drevet
ved
stigninger
i
sukkerroerudbyttet.
Figur 2: Forventet nettoeksport af sukker i EU
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. EU-Kommissionen: EU Agricultural outlook for the agricultural markets
and income 2017-2030.
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