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De globale fødevarepriser falder fortsat
De globale fødevarepriser målt ved FAO’s fødevareprisindeks falder for
sjette måned i træk. Dermed er prisindekset, som månedligt måler
ændringer i internationale priser for fødevarer, nu på sit laveste niveau siden
august 2010.
FAO’s fødevareprisindeks fortsætter med at falde
Faldet fra august til september var på 5,2 indeks-point, fra 196,7 til 191,5
eller 2,6 pct. Med dette seneste fald, har de globale fødevarepriser nu
oplevet det længste kontinuerlige fald siden 1990’erne. Blandt de
underliggende fødevarekategorier, som fødevareprisindekset lavet af FN’s
fødevare- og landbrugsorganisation FAO, består af, kan faldet blandt andet
henføres til mejeripriserne og kornpriserne, mens kødpriserne fortsat er
stigende.
De fødevarer der indgår i FAO’s fødevareprisindeks, er fødevarer, der
handles internationalt, oftest i amerikanske dollars. Og en stigning i
dollarkursen svækker generelt priser på varer handlet i dollar, fordi det
svækker efterspørgslen. Den gennemsnitlige dollarkurs steg fra august til
september, med 3 pct.
Figur 1:FAO’s
fødevareprisindeks
faldt i september.
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Kødpriserne stiger dog ikke på svinekød
På trods af at det generelle fødevareprisindeks faldt, så steg prisindekset for
kød moderat med 0,3 indeks-point. Hvilket er 21,7 indeks-point højere end
september sidste år. Den moderate stigning kan ifølge FAO være en
indikation på, at de nuværende historisk høje kødpriser har nået deres
højdepunkt.
Det er især oksekødspriserne, der trækker det generelle kødprisindeks
opad, mens fjerkrækødpriserne var stabile, og priserne for får aftog. For
svinekød har prisindekset været faldende de sidste tre måneder. Derudover
har lukningen for salg af kødprodukter fra EU til det russiske marked medført
øget usikkerhed på markedet. Konsekvensen har været faldende
afregningspriser for de europæiske kødproducenter, især for
svinekødsproducenterne.
Mejeripriserne fortsætter deres fald
Prisindekset for mejeriprodukter fortsætter med at falde, fra august til
september faldt det 13 indeks-point. Især prisen for skummetmælkspulver
trak mejeriprisindekset nedad. De fortsatte prisfald i mejeriprodukter kan
henføres til et stadigt overudbud af eksportvarer, især fra Oceanien.
Yderligere er der, ifølge FAO, indenfor EU et øget udbud af smør og
skummetmælkspulver, idet EU-landene har flyttet produktionen væk fra
osteprodukter, som skulle have været solgt på det russiske marked.
Kornpriserne falder for 5. måned i træk
Kornprisindekset faldt fra august til september med 4,6 indekspoint, hvilket
var det femte fald i træk i indekset. Faldet skyldes, at markederne for både
hvede og majs er præget af stor produktion, store lagerbeholdninger (på
grund af sidste års store produktion) og et rigeligt eksportudbud.
Prisfald kræver hurtig tilpasning
De globale tendenser i fødevarepriserne rækker også ind i Danmark og
påvirker de danske fødevareproducenter. Den danske fødevareklynge er
afhængig af de internationale fødevaremarkeder, igennem sin store eksport,
så når der er et overudbud af mælkepulver fra Oceanien, så presses
mælkeprisen nedad i Danmark.
Det giver et pres på alle fødevareproducenter i verden med faldende priser.
De landmænd, som hurtigt kan omstille sig og reducere sine omkostninger,
kan blive vindere i den internationale konkurrence på sigt, når priserne igen
stiger.
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