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Priserne står næsten stille i Danmark – og i eurozonen
- Forbrugerpriserne er det seneste år steget med blot 0,4 pct. Det er den laveste inflation siden
oktober 2016
- Priserne på fødevarer trækker inflationen op i forhold til, hvad den ellers ville have været.
Fødevarepriserne er steget med 2,5 pct. det seneste år
- Inflationen i eurozonen er på 1,1 pct. og ligger dermed et godt stykke under ECBs mål om at holde
inflationen under, men tæt på 2 pct. Det kan betyde, at en rentenedsættelse er på vej
Lav inflation i Danmark
Forbrugerpriserne er på et år steget med 0,4
pct. Det er den laveste udvikling i priserne siden
oktober 2016. Den såkaldte kerneinflation (som
er uden energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
er en anelse mindre og er på blot 0,3 pct. i juli
2019.

Det er særligt grøntsager og smør, spiseolier
mv., som bidrager til højere danske
fødevarepriser med en stigning på hhv. 5,3 pct.
og 5,1 pct. det seneste år.
Forbrugerpriser, Danmark, juli 2019
Forbrugerprisindekset
Fødevarer

Inflation og kerneinflation, Danmark
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Grøntsager
Smør, margarine mv.
Brød og kornprodukter
Mælk, ost og æg
Fisk og skaldyr
Kød
Sukkervarer mv.
Frugt
Andre fødevarer
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Anm.: Ændring i forhold til samme måned året før (pct.).
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.
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Anm.: Kerneinflation er defineret som forbrugerprisindeks ekskl.
energi og ikke-forarbejdede fødevarer.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.

Også prisen på kød er steget med 2,1 pct. det
seneste år. Det skyldes især, at den høje
danske notering på gris så småt er ved at slå
igennem på forbrugerpriserne.

Fødevarepriserne trækker inflationen op
Priserne på fødevarer trækker inflationen op i
forhold til, hvad den ellers ville have været.
Priserne for fødevarer er alene steget med 2,5
pct. det seneste år.

Prisstigningen på gris er et resultat af øget
importefterspørgsel i Sydøstasien, hvor
udbredelsen af Afrikansk svinepest (ASF)
begrænser den indenlandske produktion.
Udviklingen ses også i de danske priser på

grisekød, hvor noteringen er steget til 11,40 kr.
pr. kg. Det er 3,10 kr. pr. kg mere end i
begyndelsen af året.
Noteringen på grisekød, Danish Crown

Sammenholdt med de svage økonomiske
nøgletal den seneste tid kan ECB derfor være
nødsaget til at anvende nogle af bankens
redskaber for at forsøge at hæve inflationen og
holde den europæiske økonomi i gang.
Markedernes forventninger er derfor ikke
længere, at der kommer renteforhøjelser, men
derimod en rentenedsættelse – måske allerede
i september.
Harmoniseret inflation, EU

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Macrobond.

Også svag inflation i eurozonen
Priserne er steget med 1,1 pct. i juli 2019 i
eurozonen i forhold til året før. Prisudvikling er
især drevet af lav prisudvikling i Italien,
Grækenland og Spanien, hvor inflationen er
under 0,7 pct.
Inflation i eurozonen ligger dermed et godt
stykke under Den Europæiske Centralbanks
(ECB) mål om at holde inflationen under, men
tæt på, 2 pct.

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Macrobond.
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