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El Niño puster til de internationale fødevarepriser
De internationale fødevarepriser oplever den stærkeste vækst i tre år. Det er
primært vejrfænomenet El Niño, der puster til priserne. Vejrfænomenet er ved at
vise muskler og skaber bekymring for det forventede udbud af blandt andet mælk,
sukker og vegetabilske olier. De stigende priser er godt nyt for fødevareproducenter.

FAO’s fødevareprisindeks stiger med 4 pct.
Med en stigning på 4 pct. steg de internationale fødevarepriser med den
stærkeste vækst i tre år. FAO’s fødevareprisindeks lå i oktober på 162
indekspoint, hvilket er en stigning i forhold til september, hvor
fødevarepriserne lå på 156 indekspoint.
Blandt de underliggende fødevarekategorier, som fødevareprisindekset
består af, kan stigningen henføres til sukkerpriserne, mejeripriserne,
vegetabilske olier og korn. Derimod faldt kødpriserne med ca. en halv
procent.
Sidste gang de internationale fødevarepriser oplevede sådan en vækst på
en måned var i sommeren 2012, hvor prisindekset steg 6 pct. og i foråret
2014, hvor prisindekset steg med knap 3 pct.. Siden har fødevarepriserne
været i frit fald indtil september og oktober 2015, hvor der har været
stigninger på henholdsvis 1 og 4 pct.
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Det seneste halvandet års prisfald skyldes især forventninger om rigeligt
udbud af fødevarer, især indenfor kategorierne mælk, korn og kød. Men de
seneste måneders opblussen i El Niño har nu påvirket forventningerne til
fødevareudbuddet.
El Niño er tilbage
Den kraftige vækst i de internationale fødevarepriser i oktober kan henføres
til tilbagekomsten af El Niño. Dette vejrfænomen ændrer vejrforholdene
forskellige steder på jorden, især på den sydlige halvkugle. El Niño er ofte
kendetegnet ved mere nedbør end normalt i de områder der har stor
afgrødeproduktion i Sydamerika og USA, hvilket potentielt kan påvirke
produktionen af afgrøder i både negativ og positiv retning. Ligeledes er den
årsag til mindre nedbør end normal i Asien, Sydafrika og Australien, hvilket
potentielt kan påvirke produktionen af mejeriprodukter, vegetabilske olier,
ris, hvede og majs negativt.
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Lige nu påvirker El Niño især markederne for sukker, vegetabilsk olie og
mejeriprodukter. Priserne på sukker er presset op af bl.a. for meget regnfald
i Brasilien, hvilket forsinker høsten og sænker sukkerindholdet i
sukkerrørene. På den anden side af jorden presses sukkerpriserne op af
ekstraordinært tørt vejr i Indien og Thailand. Det tørre vejr i Sydøstasien,
som følge af El Niño, påvirker også produktionen af palmeolie og presser
dermed priserne på vegetabilske olier opad.
Lidt længere sydøst på, i Australien og New Zealand, har El
Niño påvirket de internationale priser på mejeriprodukter til den største
vækst i to år. Dette sker fordi man forventer en lavere produktion af mælk fra
New Zealand . Ifølge FAO er der på grund af de globale vejrforhold
potentiale for yderligere stigninger i de internationale fødevarepriser i de
følgende måneder.
Prisstigninger på mejeriprodukter er godt nyt for fødevareproducenter
De danske fødevareproducenter er afhængige af de internationale
fødevaremarkeder igennem deres store eksport. Dette betyder, at når der
sker udsving i udbuddet af korn, mælk eller kød på verdensmarkedet, så
påvirker det priserne herhjemme i Danmark. Efter længere tid med faldende
priser på de internationale fødevaremarkeder, så vil især prisstigningerne på
mejeriprodukter kunne lette presset på fødevareproducenterne.
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