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•

De globale fødevarepriser stiger for 10. måned i træk og er på det højeste niveau siden juli 2014

•

Genopretningen efter coronapandemien i Asien har givet en voksende efterspørgsel på
fødevarer, som driver priserne op.

•

Generelle stigninger i priser på energi og metaller bidrager til prisstigningen på fødevarer
grundet substitutionseffekter og fordi de indgår i produktionen af fødevarer.
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I øjeblikket er store dele af Europa ramt af
restriktioner, mens Kina og flere andre
asiatiske lande nu i flere måneder har haft
meget få restriktioner. Genopretningen på de
asiatiske markeder har været med til at holde
efterspørgslen på fødevarer oppe, og er
fortsat en vigtig kilde til prisstigninger på
fødevarer de seneste 10 måneder.
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Asiatisk genopretning presser priserne op

FAO fødevareprisindeks

2020-01

De globale fødevarepriser fortsætter for 10.
måned i streg med at stige. Siden deres
betydelige fald grundet pandemien er de
steget 30 pct. fra bunden i maj. Alene i marts
er fødevarepriserne steget 2,2 pct. Det
betyder, at de globale fødevarepriser nu er 15
pct. højere end da de toppede i januar 2020.
Det er det højeste niveau siden juni 2014.

Kilde: Landbrug & Fødevare pba. FAO.

Den seneste udvikling: Stigende priser på
vegetabilske olier, kød og mejeri
Det er især bedring i priserne på vegetabilske
olier, kød og mejeri, der har trukket FAO’s
fødevareprisindeks op den seneste måned.
Korn og sukker faldt hhv. 1,7 og 4 pct. fra
februar til marts, men er ellers over de
seneste 6 måneder også steget meget.
Priserne på de vegetabilske olier er steget
godt 50 pct. siden september, og senest 8 pct.
i marts. Udviklingen skyldes dels bekymringer
over faldende lagre af palme-, raps- og
solsikkeolie i store eksportørlande, og dels en
voksende efterspørgsel efter føromtalte.
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Desuden har en voksende efterspørgsel på
biodiesel presset priserne på sojaolie op.
FAO fødevareprisindeks
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en stigning i eksportprisen på amerikanske og
brasilianske kvæg kompenserede for et fald i
eksportprisen på australske kvæg.
Råvarepriserne stiger generelt

Pct.

50

Fødevareprisernes stigning er en del af en
generel tendens med stigende råvarepriser.
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Således er Dow Jones Commodity Index
steget 85 pct. siden bunden i april 2020.
Alene i 2021 er råvarepriserne vokset med
9,8 pct., og ses der i forhold til før
coronakrisen, er indekset steget med 35 pct.
Der er altså tale om en markant stigning,
også når man kigger ud over pandemien.
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Kilde: Landbrug & Fødevare pba. FAO.

De globale priser på sukker faldt med 4 pct. i
marts, men er samlet steget med 21,8 pct.
siden september. Det seneste fald skyldes
udsigter til et stigende udbud fra Indien.
Stigningen siden september skyldes et
generelt faldende udbud i perioden, samt en
høj importefterspørgsel fra Kina. Desuden har
stigninger i olieprisen gjort det mere rentabelt
at producere ethanol frem for sukker i
Brasilien, som er den største eksportør af
sukker i verden.
Kornpriserne faldt for første gang i 8 måneder
med 1,7 pct. i marts. De ligger dog stadig 26,5
pct. højere end marts 2020 og er steget 18 pct.
siden september. Faldet skyldes især
udsigterne til en god høst af hvede, som øger
udbuddet. En stærk importefterspørgsel fra
Asien har dog holdt priserne oppe, i
særdeleshed på majs og byg.
De globale kødpriser steg 2,3 pct. i marts, og
ligger nu blot 4,5 pct. under priserne i januar
2020. Stigningen skyldes en stærk
efterspørgsel fra Kina på svinekød og fjerkræ,
mens påsken også har presset de europæiske
priser på svin op. Kvægpriserne var stabile, da
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. S&P.

Genopretningen efter corona i Asien og en
forventning om et økonomisk boom i vesten,
når pandemien er overstået, er med til at
drive udviklingen i råvarepriserne. Især
metalpriserne er steget efter en voksende
efterspørgsel på industrivarer. Priserne på
kobber og industrimetaller er fx steget med
hhv. 76 og 58 pct. på 1 år. Olieprisen er
steget 8 pct. i 2021.
Fødevarepriserne er tæt forbundne med især
energipriserne. Årsagen er energiforbruget,
som er forbundet med at producere,
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forarbejde og distribuere fødevarerne.
Derudover gør en stigende oliepris det også
mere rentabelt at producere biobrændsel af
vegetabilske produkter.
Der kan også være spillover effekter fra
metalpriserne på fødevarepriserne. Årsagen
er, at højere metalpriser kan øge priserne på
de agroindustrielle maskiner, der bruges til
produktionen af fødevarer.
Til sidst kan stigende råvarepriser øge
velstanden i eksportørlande. Mange fattige
lande er eksportører af råvarer. Når deres
velstand øges, efterspørger de i højere grad
dyrere fødevarer, især kød, og dette kan
trække priserne op.
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