INTERNATIONELLA PERSPEKTIV
Nyhetsbrev från LRF om internationella frågor

Många sårbara länder beroende av
rysk och ukrainsk export
Världens export av jordbruksprodukter är starkt
koncentrerad till en fåtal
stora exportörer. Listan
med importörer är tvärtom mycket lång.
Samtidigt är många av
världens mest sårbara och
fattiga länder helt beroende av import. Många är till
och med helt beroende
av import från ett eller ett
fåtal länder. På detta sätt är
många länder helt beroende av att importera mat och
gödningsmedel från just
Ryssland och Ukraina. Flera
av länderna ingår i gruppen
med minst utvecklade länder (LDC), medan många
andra tillhör gruppen låginkomstländer med underskott på livsmedel (LIFC).
En av flera viktiga produkter i sammanhanget är
vete som används till både
mat och foder och är en
viktig ingrediens i bröd.
Vete är världens främsta källa till vegetabiliskt protein
och kalorier. FAO har i sin
rapport* om Ukrainakrisen
listat 67 olika länders importberoende av Ryssland
och Ukraina för vete. Den

absoluta majoriteten av länderna är utvecklingsländer.
Totalt är nästan 50 länder
beroende av båda länderna
för över 30 procent av sitt
importbehov för vete.
2021 köpte exempelvis
Eritrea hela sin veteimport
från Ryssland och Ukraina
(53 procent respektive 47
procent). Även i många
länder i Nordafrika och
Väst- och Centralasien är
veteimporten starkt koncentrerad till leveranser från
Ryssland och Ukraina.
Ett mycket stort antal
afrikanska länder har ett
beroende till Ryssland och
Ukraina för import av vete
på mellan 40 och 70 procent. På listan finns också
EU-länder som Finland vars
veteimport till 80 procent
kom från Ryssland 2021,
enligt FAO. Även i Litauen
(drygt 40 procent) samt
Lettland och Malta (drygt
30 procent) kommer en
viktig del av importen från
de aktuella länderna.
Beroendet måste emellertid sättas i relation till
vilka produkter som är viktigast för kaloriintaget och en
trygg livsmedelsförsörjning i

ett land. Vete kan exempelvis också vara viktigt för ett
lands statsbefolkning men
betydligt mindre så för befolkningen i stort. Ett stort
beroende av vete från Svartahavsregionen har olika
stor betydelse beroende på
land. FNs marknads övervakningssystem AMIS** har
konstaterat att 6 procent av
världens export av kalorier
kommer från Ukraina och
5,8 procent kommer från
Ryssland. En övervägande
del av dessa går till världens
fattiga länder.
*”Information Note, The importance of
Ukraine and the Russian Federation for
global agricultural markets and the risks
associated with the current conflict”
https://www.fao.org/newsroom/briefing-notes-detail/Info-Note-Ukraine-Russian-Federation/en
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**Agricultural Market Information
System, AMIS upprättades 2011 på
initiativ av G 20 och är en del av FN.
http://www.amis-outlook.org/
fileadmin/user_upload/amis/docs/
Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_current.pdf

Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

FNs särskilda forum för snabb respons på världens
jordbruksmarknader samlas
Den 23 mars samlas AMIS*
Rapid Response Forum
för sin elfte session. AMIS
inrättas på initiativ av G
20 efter fler stora prisuppgångar på världens
råvarumarknader under
perioden 2007-2011. Värd
för mötet är Indonesien
som är ordförandeland i G
20 för närvarande. Mötet

ska gå igenom den aktuella
marknadssituationen, särskilt med avseende på de
negativa konsekvenserna av
”den tilltagande spänningen i Svartahavsområdet”*.
Mötet innefattar bland
annat en planerad rundabordsdiskussion på temat
”Livsmedelsprisinflation:
Erfarenheter, drivkrafter

och alternativ för effektiva
svar från politiken”.
Nästa marknadsrapport
från AMIS presenteras den
7 april.
Oron är stor i FN-systemet för vad kriget i Ukraina kommer att kommer
att innebära för livsmedelsförsörjningen i världens
sårbara ekonomier. Såväl

AMIS som FN-organen i
ROM följer och analyserar
utvecklingen.
*Agricultural Market Information System
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
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Egypten, brödet och importen från
Svartahavsregionen
Egypten, Ryssland, Ukraina och krig visar den koncentrerade världshandeln
sårbarhet och hur sårbarheten kan riskera skapa
politisk kris i länder med
stor fattig befolkning.
Just när det gäller vete
sticker Egypten ut som
ett land med mycket stort
veteberoende. Runda kakor
vetebröd, en sorts pitaliknade bröd, är basen i dieten.
I Egypten subventionerar
regeringen bröd för att säkerställa politisk stabilitet.
Redan successivt stigande
priser på vete, som vi sett
sedan sensommaren 2020, är
ett problem för Egypten. När
priset sedan rusar som sedan
Rysslands invasion av Ukraina skapar det panik. Det blir
ett problem för egyptierna

i vardagen men också för
statsbudgeten. Egypten är ett
folkrikt land där 40 procent
av landets befolkning lever
under fattigdomsgränsen.
Landets regering har flera
gånger fått känna vad som
händer om priset på bröd
blir för högt.
Brödsubventioner
Egypten har ett omfattande
subventionsprogram för att
säkerställa ett rimligt pris på
bröd. Programmet är stommen i landets sociala skyddsnät. Sedan Ukrainakrisen
inleddes har landets regering vidtagit flera åtgärder för
att säkerställa att det omfattande subventionsprogrammet för bröd. Programmet
föder 70 miljoner människor
och är viktig för stabiliteten i

landet. Sedan kriget började
har Egypten devalverat sin
valuta, höjt räntan, satt pristak på bröd utan subvention.
Mer egyptiskt vete
Landet bedömer sig ha vete
i lager för fyra månader och
den lokala skörden börjar i
april. Krisen har också lett
till att den egyptiska regeringen vill bredda landets inköp av vete. Staten planerar
bland annat att köpa 6 miljoner ton inhemskt vete, vilket
motsvarar 60 procent av den
totala inhemsk produktionen. Man ökar härigenom
de inhemska köpen med
50 procent i förhållande till
2021, enligt Financial Times.
Sett till jordbrukspolitiska
åtgärder har man höjt det
pris man betalar lantbru-

karna samt kravet på hur
stor del av produktionen
dessa ska leverera till staten.
Bönderna har också fått krav
på sig att ansöka om tillstånd
för att få transportera vete
eller för att få sälja vete utanför kvoten till staten. Brott
mot reglerna kan innebära
fängelse.
Bakgrunden till oron och
åtgärderna är att Egypten
för sin veteimport i hög grad
är beroende av Ryssland
och Ukraina. Länderna står
enligt FAOs rapport för 72
procent av Egyptens import
av vete, cirka 60 procent
kommer från Ryssland och
40 procent från Ukraina.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Relationen inhemsk konsumtion och import varierar
Det mesta av de jordbruksprodukter som
produceras i världen
konsumeras i de länder
där de produceras. Handeln med spannmål står
idag för 17 procent av
den globala konsumtionen, enligt OECD. Sedan
varierar siffran beroende
på kontinent, land och
spannmålslag.

Utgår man från konsumtionen av spannmål och tittar
på hur stor del som utgörs
av import ligger andelen
import på strax över 30 procent i Afrika, strax under
30 procent i Latinamerika
och Karibien, 17 procent i
Asien, 11 procent i Oceanien, 9 procent i Europa
och 2 procent i Nordamerika.

Utgår man istället från
produktionen av spannmål
och tittar på hur stor del av
denna som går på export
ser det ut på ett annat sätt.
Oceanien exporterar 54
procent av sin spannmålsproduktion, Latinamerika
35 procent, Europa 28
procent, Nordamerika 25
procent, Asien 5 procent
och Afrika 4 procent.

Mellan 50 och 95 procent av den spannmål som
produceras konsumeras där
den odlas. Men variationen
över världen är stor.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Ingen dramatisk förändring i USDAs marsprognos
för spannmål 2021/2022
Det amerikanska jordbruksdepartementet,
USDA, tar en gång i
månaden fram en djupare analys av marknaden
för spannmål. Marsprognosen är en första försiktig bedömning efter
det att Ryssland invaderat Ukraina och mycket
stor osäkerhet drabbat
världsmarknaden för
jordbruksprodukter. I
det som följer kommer

USDAs bedömningar i
korthet för vete, majs
och korn.
Vete
USDA justerar ned handeln med vete något i sin
marsprognos. Ukraina
och Ryssland bedöms i
marsprognosen stå för 25
procent av den globala
exporten av vete markandsåret 2021/2022 (28 % i
marsprognosen). Ukrainas
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export skeppas de första
månaderna på året. En stor
del har redan gått iväg men
återstoden stoppas för närvarade av stängda hamnar
vilket begränsar ytterligare
export. Ryssland införde
redan i januari exporttullar
på vete och började den 15
februari tillämpa en exportkvot. Ryssland undantar
länderna i det Euroasiatiska
Ekonomiska Unionen från
exportkvoter och bibehål-

ler möjligheten att skeppa
vete via Kaspiska havet.
I övrigt ser et positivt ut
för veteexporten. EU ökarsin export. Även Indien
och Australien väntas öka
exporten. Båda har mycket
goda skördar och konkurrenskraftiga priser. Totalt
sett justeras handelssiffrorna nedåt i marsprognosen
eftersom brant stigande
priser minskar efterfrågan
när importländer avstår

Marknaden
Världsmarknadspriser
Noteringar i USD per ton på Chicagobörsen
Prisutveckling Chicago Board of Commerse
USD per ton
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I diagrammet illustreras
prisnoteringar på spannmålsbörsen i Chicago.
Priserna gäller för kontrakt
med framtida leverans
inom 1-2 månader.
Chicagobörsen avspeglar väl svängningarna på
världsmarknaden även om
inte prisnivån är direkt
jämförbar med den europeiska.
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Noteringen för griskött avser den danska marknaden.

Genomsnittlig kurs		
2021
Feb 2022		

Aktuell kurs
22 mars 2022

8,58
10,14

9,93
10,83

9,29			
10,54			

från köp och i högre grad
litar till befintliga lager,
resonerar USDA.
Majs
USDAs prognos för exporten
från Ukraina justeras ned
mot bakgrund av stängda
hamnar i Svarta havet sedan
Ryssland invaderat Ukraina.
Majsexporten från Ryssland
bedöms oförändrad mot
bakgrund av antagandet att
majsen skeppas via Kaspiska
havet till viktiga marknader.
USAs majsexport ökar starkt
och motverkar delvis den
minskade exporten från
Ukraina. Nytt utbud, med
kommande skörd från Brasilien och Argentina väntas
nå marknaden inom några
månader och båda ländernas exportprognos justeras
upp.

Korn
Trots att Ryssland och Ukraina står för 30 procent av
kornexporten justerar USDA
upp den globala exportsiffran i sin marsprognos.
Detta mot bakgrund av att
Australien ökat sin produktion och har stort utbud att
exportera. Även Kanadas
export justeras upp. Det
mesta av Ukrainas korn från
föregående skörd bedöms
ha skeppats innan kriget.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Inhemsk marknad, vecka 12
Griskött, slaktad vikt, Danmark

DKK/kg		
9,30		

SEK/kg
13,03

Källa: Riksbanken, Danish Crown

Marknadsnotis
Priserna på vete och majs har
fortsatt något neråt sedan
förra numret av Internationella Perspektiv. Den värsta
paniken på marknaden för
en kommande utbudschock
har lagt sig. För innevarande
marknadsår 2021/2022 justeras prognoserna för exporten
ned något men utbudsläget
globalt ser bra ut för vete och
majs. Prisutvecklingen på
börsen speglar allmän osäkerhet snarare än fundamenta
på markanden. Med detta
sagt finns den stora osäkerheten för nästkommande
markandsår kvar och priserna
kommer att förbli volatila och
sannolikt stiga igen.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
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Ryssland och Ukraina på den globala spannmålsmarknaden
Export vete och varor därav (tusen ton)
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22 Feb 2021/22 Mar
Ryssland
41 447
35 863
34 485
39 100
35 000
32 000
Ukraina
17 775
16 019
21 016
16 851
24 000
20 000
Världen totalt 186 964
178 130
194 412
198 759
208 448
204 838
= Ryssland och Ukraina står har de senaste fem åren stått för 30 procent av världens export av vete och varor av vete.

Export annan spannmål* (tusen ton)
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22 Feb 2021/22 Mar
Ukraina
21 438
34 874
34 088
29 049
39 645
33 580
Ryssland
11 379
7 402
9 292
9 871
9 200
9 200
Världen totalt 192 015
207 095
214 613
234 180
243 335
242 987
= Ukraina och Ryssland står också för 20 procent av världens export av ”annan spannmål”. Ukraina ensamt står för
runt 15 procent.

Produktion av vete (tusen ton)
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Ryssland
85 167
71 685
73 610
85 354
Ukraina
26 981
25 057
29 171
25 420
Världen totalt 761 541
731 412
762 172
775 867
= Ryssland och Ukraina står för cirka 15 procent av världens produktion av vete.

2021/22 Feb
75 500
33 000
776 418

2021/22 Mar
75 158
33 000
778 522

Produktion av annan spannmål* (närmare 80 % majs), (tusen ton)
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22 Feb
Ryssland
41 715
34 998
40 495
41 396
38 358
Ukraina
34 071
44 503
46 545
39 585
53 585
Världen totalt 1 362 696
1 402 257
1 417 082
1 433 770
1 497 356
= Ukraina och Ryssland står för cirka 6 procent av världsproduktionen av annan spannmål.

2021/22 Mar
38 358
53 265
1 498 893

* ”annan spannmål” - majs, korn, durra, havre, råg.
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