
 

Sockret och framtiden!? 

Vi kan konstatera att vi lever i en högst osäker och mycket besynnerlig värld just nu. Under 

sportlovsveckorna hade sockret det högsta världsmarknadspriset på 3 år och innevarande 

(globala) sockerkampanj förutspåddes ett underskott på 10 miljoner socker p.g.a. lägre 

skördar i Indien, Thailand men också EU. Världen såg m.a.o. ljus ut för oss betodlare och vi 

kunde börja tala om en ny tid efter några år av överproduktion och pressad lönsamhet. 

Corona 

Några veckor senare i mars började politiker började tala om pandemi och en av de största 

ekonomiska katastroferna sedan 30-talet. Snart var också nedstängning av världen ett 

faktum och en stor ekonomisk osäkerhet infann sig. På mindre än en månad fick vi en dyster 

omvärld som handel av internationella varor aldrig gillar.  

   Framförallt sockret gillar inte osäkra tider, oljepriset går ner vilket påverkar etanol-

produktion som påverkar sockret negativt. Brasiliens valuta rasar och deras socker blir 

billigare på världsmarknaden. Dessutom unnar vi oss mindre lyx och sötsaker när ekonomi 

blir sämre och det internationella sockerpriset föll därför med - 30% under mars månad. 

Framtida sockerpris 

Vi kan konstatera en mycket svårbedömd tid med fler frågor än svar, då vi har lite 

erfarenheter av en pandemi. Med en mer balanserad produktion av socker som vi nu börjat 

se på världsmarknaden samtidigt som centralbanker och regering lanserar enorma 

stödpaket bör vi se en återhämtning av ekonomierna redan nästa år. Därför är min 

bedömning att vi bör få bättre sockerpriser redan inom 6 – 12 månader. År 2020 blir 

förhoppningsvis ”bara” ett hack i kurvan om än ett mycket kraftig sådant.  

Självförsörjningsgraden 

Sverige valde en något mer liberal inställning till nedstängningar och restriktioner men de 

ekonomiska konsekvenserna går inte att stoppa. Det blir ett rejält hack i årets ekonomiska 

kurva och vi kan förvänta oss BNP fall i västvärlden på 6 till 8 % och vissa fall ännu mer. Man 

kan alltid fundera på värdet av de hårda restriktionerna och stängda gränserna men läget 

har gjort att en ny diskussion snabbt blivit högaktuell, självförsörjningsgraden!!  

   Vi har i årtionden fått höra att varje exporterad bil, trästock, kullager eller telefon är det 

viktigaste för svensk ekonomi. Livsmedel däremot finns i överflöd och kan alltid importeras. I 

en värld av mer protektionistisk retorik och där råvaror inte längre kan ses som ett 

garanterat överflöd börjar vi nu äntligen få en debatt om vår självförsörjningsgrad. En 

hälsosam diskussion där sockret måste lyftas fram som ett bra exempel och en av de få 

råvaror där vi faktiskt kan visa upp en god självförsörjning.  

   Kanske är det nu sockrets tur att tjäna som det goda exemplet på hur man bygger en stark 

livsmedelskedja och får såväl svenskt som utländskt kapital att börja återinvestera i våra 

livsmedel och inte som tidigare bara avveckla.  

Jag vill slutligen också önska er en glad Sommar med förhoppning om ett bra betväder! 

Jacob Bennet 


