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Fødevarepriserne stiger, undtagen mejeri
De globale fødevarepriser er steget for tredje måned i træk efter flere år med fald.
Fødevarepriserne er dog stadig på et meget lavt niveau. Dette skyldes især at
mejeripriserne fortsat kun har én retning, og det er nedad. De faldende mejeripriser,
herunder mælkeprisen, er en stor udfordring for de danske mælkeproducenter.
FAO’s fødevareprisindeks stiger, dog ikke mejeripriser
De globale fødevarepriser er steget for tredje måned i træk efter flere år med
faldende fødevarepriser. Fødevarepriserne er dog stadig på et meget lavt niveau.
Siden de globale fødevarepriser toppede i februar 2011 er de faldet 37 pct.
Blandt de underliggende fødevarekategorier, som fødevareprisindekset består af,
kan de seneste års fald blandt andet henføres til mejeripriserne. Siden
mejeripriserne senest toppede i februar 2014 er de faldet 54 pct. og i april i år faldt
de igen for sjette måned i træk. Årsagen til, at de globale mejeripriser for tiden
oplever noget, der ligner et frit fald, er massiv ubalance mellem udbud og
efterspørgsel på verdensmarkedet. Denne ubalance har indtil videre sendt
mælkepriserne ned på niveau med foråret 2009.
På udbudssiden har mejeripriserne været presset af ophævelse af mælkekvoter,
som har ledt til stigende produktion af mælk fra EU i 2015, især i fjerde kvartal. Mildt
vejr i efteråret betød, at køer kunne gå længere på græs i længere tid end i forrige
år. Derudover faldt produktionen af mælk mindre end forventet i New Zealand. På
efterspørgselssiden er markedet stadig præget af begrænset interesse fra de
traditionelle importører, herunder især Kina.
Indenfor kategorierne af forskellige mejeriprodukter oplevede samtlige produkter et
fald i april. Men det største fald sås i kategorierne smør og ost, hvilket har ført til
lageropbygning hos de største eksportørlande. For mælkepulver er prisfaldet delvis
bremset af salg til intervention i markedet fra EU.
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Figur 1: De globale
mejeripriser falder
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Vegetabilske olier trækker prisindekset opad
Det kan være, at de generelle globale fødevarepriser nu er bundet ud, men indtil
videre stiger de altså meget langsomt. De seneste tre måneder er de globale
fødevarepriser steget med i alt knap 2 pct.
Stigningen i det generelle fødevareprisindeks er påvirket positivt af priser på
vegetabilske olier. Denne kategori af priser har nu oplevet stigning de seneste tre
måneder på 20 pct. Dermed er de globale vegetabilske oliepriser oppe på samme
niveau som i august 2014.
De vegetabilske prisers vækst skyldes stigende priser på palmeolie og sojaolie.
Prisen på palmeolie stiger som følge af stigende bekymring for fald i den globale
produktion af palmeolie i 2016. Malaysia og Indonesien, som er de største
eksportører i verden, har været ramt af tørke gennem længere tid samtidig med at
efterspørgslen ventes at stige.
Stigningen i sojaolier kan henføres til store mængder regn i Argentina, som nogle
steder har resulteret i oversvømmelser og potentielle skader og forsinkelse på
høsten af sojabønner.
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Fremtidens generelle prisudvikling?
Det store spørgsmål er naturligvis hvor fødevarepriserne skal henad nu. Der er to
helt overordnede tendenser, der trækker i hver deres retning. Mindre regulering og
øget produktivitet presser fødevarepriserne nedad, mens en fortsat stigende
efterspørgsel i takt med at verdens befolkning bliver stadig større og rigere taler for,
at priserne skal opad igen. Desuden påvirkes en række fødevarepriser af
energipriserne og den seneste tids løft i olieprisen er således også med til at skubbe
fødevarepriserne lidt op.
Det er vores forventning, at et tiltagende globalt opsving vil kunne løfte
fødevarepriserne. For nogle fødevarer er priserne kommet så langt ned, at det
desværre vil presse nogle producenter ud af markedet, hvilket også kan betyde lidt
højere priser på sigt. Men der er næppe udsigt til at fødevarepriserne kommer op på
2011-niveauet igen foreløbig.
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